UCHWAŁA NR XXXIX/368/17
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających
i studiujących w Puławach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 173a
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1842 z późniejszymi zmianami) – Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się Miejski Program Stypendialny dla studentów mieszkających i studiujących w Puławach,
w ramach którego przyznawane będą stypendia dla najzdolniejszych studentów studiów stacjonarnych oraz
zaocznych, zwanych dalej studentami.
2. Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów przyznawanych w formie finansowej:
a) stypendium specjalne;
b) stypendium roczne;
3. Stypendium specjalne przyznawane będzie dwa razy do roku:
a) w miesiącu czerwcu za I semestr,
b) w miesiącu grudniu za II semestr poprzedniego roku akademickiego.
4. Stypendium roczne przyznawane będzie raz do roku w miesiącu grudniu na okres dziewięciu miesięcy tj. od
miesiąca października do miesiąca czerwca roku następnego - za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku
akademickim.
5. Uzyskane stypendium w jednej z form nie wyklucza prawa do otrzymania drugiego stypendium.
6. Uzyskanie stypendium w jednym roku akademickim nie wyklucza jego otrzymania w latach następnych.
§ 2.
1. Sposób i terminy ubiegania się o stypendia, o których mowa w §1 oraz tryb ich przyznawania określa
regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1, będą corocznie zabezpieczone w budżecie Miasta
Puławy.
2. Wysokość stypendium specjalnego dla poszczególnych studentów w ramach środków zabezpieczonych na
ten cel w budżecie miasta Puławy ustala każdorazowo komisja stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta
Puławy, przy czym kwota ta przypadająca na jednego studenta nie może być wyższa niż 1 500 zł.
3. Wysokość stypendium rocznego dla jednego studenta wynosi 300 zł miesięcznie.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXIV/229/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Miasta Puławy
i studiujących w Puławach.
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§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy
Bożena Krygier
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/368/17
Rady Miasta Puławy
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Regulamin przyznawania stypendium dla najzdolniejszych studentów zamieszkujących na terenie Miasta
Puławy i studiujących w Puławach
ROZDZIAŁ 1.
Cel i charakter stypendium
§ 1.
1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących
w Puławach.
2. Stypendium powinno sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań.
3. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej studenta i nie jest stypendium socjalnym.
ROZDZIAŁ 2.
Kryteria przyznawania stypendiów
§ 2.
1. Stypendium specjalne może być przyznane, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 studentowi, który spełnia łącznie
poniższe kryteria:
1) jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów
stacjonarnych lub zaocznych,
2) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów I stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
3) w semestrze roku akademickiego bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium specjalne
uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
4) nie powtarza roku,
5) nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.
2. Średnią ocen o której mowa ust. 1 pkt. 3 wylicza się jako średnią arytmetyczną.
3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach jednocześnie może ubiegać się
tylko o jedno stypendium.
4. Stypendium specjalne może być przyznane nie więcej niż pięciu studentom osiągającym najlepsze wyniki.
§ 3.
1. Stypendium roczne może być przyznane, z zastrzeżeniem ust. 2,3 i 4 studentowi, który spełnia łącznie
poniższe kryteria:
1) jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów
stacjonarnych lub zaocznych,
2) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej pierwszy rok
jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,

studiów I stopnia lub

3) w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium roczne uzyskał średnią
ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5,
4) nie powtarza roku,
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5) nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.
2. Średnią ocen o której mowa ust. 1 pkt. 3 wylicza się jako średnią arytmetyczną.
3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach jednocześnie może ubiegać się
tylko o jedno stypendium.
4. Stypendium roczne przyznaje się trzem studentom z każdego kierunku studiów osiągającym najlepsze
wyniki w nauce.
§ 4.
W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych przekroczy limity osób określone w § 2 ust. 4 lub § 3 ust.4 bierze
się pod uwagę następujące kryteria:
a) wyższa średnia ocen z semestru poprzedzającego złożenie wniosku,
b) wyższy rok studiów,
c) kontynuowanie studiów na więcej niż jednym kierunku równocześnie.
ROZDZIAŁ 3.
Tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendiów
§ 5.
1. Prawo składania wniosków o stypendium specjalne i roczne przysługuje rektorom, dziekanom i radom
wydziałów wyższych uczelni funkcjonujących na terenie miasta Puławy.
2. Wniosek powinien być sporządzony poprzez czytelne wypełnienie formularza udostępnionego na stronie
internetowej Urzędu Miasta Puławy www. pulawy.eu
3. Wypełnione wnioski w formie wydruku, opatrzonego koniecznymi podpisami składa się
Ogólnej Urzędu Miasta Puławy w następujących terminach:

w Kancelarii

a) stypendium specjalne:
- od 1 kwietnia do 30 kwietnia za I semestr,
- od 1 do 31 października za II semestr.
b) stypendium roczne od 1do 30 października za poprzedni rok akademicki.
4. W przypadku przesłania wniosku pocztą o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
5. Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe studenta, w tym dane umożliwiające wypłacenie stypendium i dokonanie rozliczeń podatkowych
(adres do korespondencji, numer rachunku bankowego, PESEL),
2) informacje o średniej ocen, wyliczonej zgodnie z § 2 ust. 2 lub § 3 ust. 2,
3) potwierdzenie przez upoważnionego pracownika uczelni spełniania kryteriów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt
od 1 do 5 lub § 3 ust. 1 pkt od 1 do 5,
4) podpisane przez kandydata oświadczenia - w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§ 6.
1. Postępowanie przeprowadza Komisja Stypendialna, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta
Miasta Puławy odrębnym zarządzeniem.
2. Szczegółowy tryb prac Komisja ustala na swoim pierwszym posiedzeniu.
3. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium specjalnego w terminie:
a) do 20 maja (I semestr),
b) do 20 listopada (II semestr).
4. Wnioski o przyznanie stypendium rocznego Komisja rozpatruje w terminie do 20 listopada.
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§ 7.
1. Postępowanie prowadzone przez Komisję ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia wymagania, o których
mowa w §2 lub § 3 i § 4 niniejszego regulaminu, oraz czy złożony wniosek spełnia wymogi formalne określone
w § 5 ust. 5 niniejszego regulaminu.
2. Wnioski nie spełniające kryteriów określonych w ust. 1 nie podlegają rozpoznaniu.
3. Wnioski osób spełniających kryteria określone w ust. 1 podlegają dalszemu rozpatrzeniu. Osoby uprawnione
umieszczane są na liście kandydatów spełniających kryteria, przy czym listę osób uprawnionych otwiera kandydat
z najwyższą średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów, a zamyka osoba z najniższą średnią uprawniającą
do uzyskania świadczenia.
4. Protokół z posiedzenia Komisji, listę stypendystów oraz propozycję wysokości stypendiów dla
poszczególnych studentów Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta Puław.
5. Prezydent Miasta Puławy podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz wysokości
stypendium.
6. Decyzja Prezydenta Miasta Puławy jest ostateczna.
7. Prezydent Miasta Puławy powiadamia pisemnie osoby, którym przyznano stypendium o wysokości
przyznanego świadczenia oraz ustalonym harmonogramie wypłat.
ROZDZIAŁ 4.
Tryb realizacji stypendiów
§ 8.
1. Przyznana kwota stypendium specjalnego wypłacana będzie jednorazowo.
2. Przyznana kwota stypendium rocznego wypłacana będzie w transzach miesięcznych, z tym, że stypendium
za miesiące październik i listopad będą wypłacone wraz z transzą należną za miesiąc grudzień.
3. Wypłata stypendium następuje na konto bankowe wskazane przez studenta we wniosku o stypendium.
ROZDZIAŁ 5.
Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów.
2. Obsługę Komisji prowadzi Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Puławy.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/368/17
Rady Miasta Puławy
z dnia 29 czerwca 2017 r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium specjalnego/rocznego*
na rok akademicki ……………/za semestr …………
I. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM
Imię i nazwisko
Poziom kształcenia, rok studiów
Uczelnia

Wydział

Kierunek, specjalność
PESEL
Adres zamieszkania na terenie Miasta Puławy
(ulica, nr domu, kod pocztowy)

Numer rachunku bankowego

Dane do kontaktu (telefon, e-mail)
Pouczenie:
Wniosek należy wypełniać czytelnie, najlepiej komputerowo.
II. POTWIERDZENIE PRZEBIEGU STUDIÓW
.................................................................
(imię i nazwisko studenta)
1. Jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów
stacjonarnych/ zaocznych,*
2. Nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,
3. Nie powtarza roku,
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4. W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia*,
5. Średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w ostatnim roku akademickim/semestrze wyniosła ………
6. W semestrze poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał średnią……………………….
7. Kontynuuje studia na kierunkach ……………………………………......................(proszę wymienić)
* - niepotrzebne skreślić
…………………………………………………………………
PODPIS UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA UCZELNI
III. OŚWIADCZENIA:
1) Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi
zmianami), w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku o stypendium z „Miejskiego programu
stypendialnego dla studentów” na rok akademicki ……………………., na zasadach określonych uchwałą Nr
……. Rady Miasta Puławy z dnia ……….................... w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach.
* - niepotrzebne skreślić
.......................................
DATA, PODPIS STUDENTA
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