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Uchwała Nr XX/137/08 

Rady Gminy Puck 

z dnia 3 listopada 2008 r. 

 

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Rady Gminy Puck dla studentów, 

uczniów  gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.       

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/ tj.  z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami / 

 

Rada Gminy Puck uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Mając na uwadze kształtowanie potencjału intelektualnego mieszkańców Gminy Puck, 

sprzyjając rozwojowi Gminy określa się zasady udzielania stypendiów Rady Gminy Puck dla 

studentów, uczniów  gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych , zamieszkałych na terenie 

Gminy Puck. 

§ 2 

 

1. Stypendium Rady Gminy Puck otrzymuje student studiów stacjonarnych, który spełnia 

największą ilość poniższych kryteriów:  

a/ uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 na koniec danego roku akademickiego z 

uwzględnieniem indywidualnej skali ocen 

b/ studiuje równolegle na kilku kierunkach lub realizuje indywidualny program studiów 

c/posiada osiągnięcia naukowe jak: publikacje, opracowania, referaty 

d/  brał udział w konferencjach, wystawach, koncertach 

e/  uczestniczył w pracach naukowo-badawczych 

f/  współpracuje z ośrodkami akademickimi lub naukowymi 

g/   posiada  inne wybitne osiągnięcia i sukcesy. 

2. Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną 

są : 

a)  stopień trudności pokonywany przez studenta w uzyskaniu wymienionych wyżej 

osiągnięć (np. niepełnosprawność) 

b) współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie 

c) działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

 

§ 3 

 

1. Stypendium, o którym mowa w § 2 można przyznać nie wcześniej niż po pierwszym roku 

studiów. 

2.  Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 180,00 zł. 

3.  W przypadku skreślenia z listy studentów lub przerwania toku studiów / np.  urlop 

dziekański/   stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub 

przerwaniu toku studiów. 

4.  Stypendium przysługuje studentom tylko w czasie trwania  studiów. 

5.  Środki finansowe przeznaczone na stypendium przekazywane będą na rachunek 

bankowy podany  przez studenta. 

6. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku 

budżetowego do  30 czerwca następnego roku budżetowego. 

 

§ 4 
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1. Stypendium Rady Gminy Puck otrzymuje uczeń gimnazjum lub uczeń szkoły 

ponadgimnazjalnej za szczególnie wybitne osiągnięcia intelektualne, artystyczne bądź 

sportowe, który spełnia największą ilość poniższych kryteriów: 

a) posiada ocenę co najmniej dobrą z zachowania  

b) uzyskał za rok nauki  średnią ocen co najmniej 5,25 – dotyczy ucznia gimnazjum 

c) uzyskał za rok nauki średnią ocen co najmniej 5,0 – dotyczy ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

d) jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad / w tym sportowych/ na szczeblu 

wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym 

e)  posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy.  

2.Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną 

są: 

a) stopień trudności pokonywany przez ucznia w uzyskaniu wymienionych wyżej 

osiągnięć(np. niepełnosprawność) 

b) współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie 

c)działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

 

§ 5 

 

1. Stypendium, o którym mowa w § 4  można przyznać nie wcześniej niż po pierwszym 

roku nauki w danej szkole. 

2. Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy tj. od 1 września danego roku 

budżetowego do 30 czerwca następnego roku budżetowego. 

3. Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż : 

    a/ dla ucznia gimnazjum – 75,00 zł 

     b/ dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - 130,00 zł. 

4.W przypadku skreślenia z listy uczniów albo przerwania toku nauki stypendium nie 

   przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku nauki. 

5. Stypendium przysługuje uczniom tylko w czasie trwania nauki w stacjonarnej szkole 

   dla  młodzieży. 

6. Środki finansowe przeznaczone na stypendium przekazywane będą na rachunek 

bankowy podany  przez ucznia lub słuchacza. 

 

§ 6  

Komisja może zaproponować przyznanie stypendium uczniom – zwycięzcom olimpiad na 

szczeblu co najmniej krajowym / dotyczy pierwszych trzech miejsc/,  nie spełniających 

wymogu określonego w § 5 ust. 1. 

 

        §  7 

 

1.Wnioski o stypendium Rady Gminy Puck według wzoru stanowiącego załącznik  

    nr 1 i  2 składane są  w sekretariacie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

    w Pucku. 

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września. 

3.  Do wniosku należy dołączyć: 

a) potwierdzenie przez uczelnię, szkołę lub organizację, na rzecz której pracuje uczeń,   

     student  przedstawionych osiągnięć oraz  kserokopie dyplomów itp.. 

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

§ 8 

 

1. Do rozpatrywania wniosków  o stypendia Wójt Gminy Puck  w formie zarządzenia 

powołuje Komisję  Stypendialną, w skład której wchodzi : 

a/  Zastępca Wójta Gminy Puck jako Przewodniczący Komisji 

b/  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

c/  Przewodniczący Komisji Budżetowej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 

d/  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pucku.   
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2. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie protokołu, po rozpatrzeniu wniosków i 

przeprowadzonym  głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej  

3 osób z zachowaniem  reprezentatywności składu Komisji -  Przewodniczącego Komisji. W 

sporządzonym protokole Komisja przedstawia Wójtowi Gminy  propozycje przyznania 

stypendiów dla studentów i uczniów. 

3. Protokół po jego odczytaniu i zaakceptowaniu podpisuje Przewodniczący i wszyscy 

członkowie obecni  na posiedzeniu Komisji. 

4. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący nie później niż do 30 września danego roku. 

5. Sprawy związane z przyznawaniem i rozliczeniem stypendiów prowadzi Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych w Pucku. 

6. Decyzje w sprawie przyznania stypendiów oraz ich wysokość podejmuje Wójt Gminy 

Puck w  formie zarządzenia w ciągu miesiąca od otrzymania protokołu Komisji. 

 

§ 9 

 

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy w Pucku i  na stronie internetowej Gminy.  

 

§ 10 

 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/60/01 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2001 r., uchwała 

Nr XI/98/03 Rady Gminy Puck z dnia 7 października 2003 r. i uchwała 

 Nr XXVI/105/04 Rady Gminy Puck z dnia 2 grudnia 2004 r.  

 

          §  11 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Pomorskiego 

 

§ 12 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 


