
UCHWAŁA NR VIII/53/19
RADY GMINY ŁOWICZ

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy 
Łowicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506)) oraz  art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 
poz. 2024, poz. 2245, z 2019 r. poz. 276, poz. 447, poz. 534, poz. 577 i poz. 730) Rada Gminy Łowicz uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustanawia się pomoc materialną w formie stypendium naukowego Wójta Gminy Łowicz dla szczególnie 
uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz.

§ 2. Zasady, tryb przyznawania oraz maksymalną wysokość stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łowicz. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/162/13 Rady Gminy Łowicz z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania 
stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2013 r. poz. 3746 i poz. 4778, z 2014 r. poz. 3198 ).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady

mgr Maciej Malangiewicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/19

Rady Gminy Łowicz

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN
udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie Gminy Łowicz

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa: 

1) formę pomocy;

2) kryteria przyznawania stypendium;

3) tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendium;

4) tryb realizacji stypendium;

5) warunki utraty stypendium.

Rozdział 2.
Forma pomocy

§ 2. 1. Stypendium naukowe przyznane zostanie uzdolnionym studentom uczelni działających na terenie 
Rzeczypospolitej Polski  na pokrycie kosztów nauki. 

2. Stypendium naukowe będzie przyznane w postępowaniu konkursowym i może być przyznane:

1) dwóm osobom kształcącym się na uczelniach medycznych, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej w gminie Łowicz;

2) dwóm osobom kształcącym się na uczelniach technicznych, których osiągnięcia i działalność mogą przyczynić się do 
rozwoju gminy Łowicz lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;

3) jednej osobie kształcącej się na uczelni artystycznej, której działalność artystyczna może przyczynić się do rozwoju 
Gminy Łowicz;

4) dwóm osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach.

3. Dopuszcza się inny, w poszczególnych typach uczelni, podział ilości przyznanych stypendiów naukowych 
w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane będzie corocznie na okres od 1 października do 31 lipca. 

2. Stypendium udzielone zostanie w formie pieniężnej wypłacanej miesięcznie.

3. Maksymalna wysokość stypendium, o jaką może ubiegać się student wynosi 480,00 zł (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt zł).

Rozdział 3.
Kryteria przyznawania stypendium

§ 4. 1. Stypendium naukowe Wójta Gminy Łowicz może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące 
kryteria:

1) jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych;

2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, 
w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,00;

3) nie powtarzał roku;

4) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych;

5) stale zamieszkuje na terenie Gminy Łowicz.

2. W przypadku równej średniej o przyznaniu stypendium decyduje:

1) wyższy rok studiów;
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2) studia na więcej niż jednym kierunku;

3) działalność naukowa, artystyczna.

Rozdział 4.
Tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendium

§ 5. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje władzom uczelni wyższych, organizacjom studenckim oraz 
indywidualnie studentowi.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie stypendium należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łowicz lub przysłać pocztą 
(decyduje data stempla pocztowego), w okresie od 1 do 15 października każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik 
do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku należy załączyć:

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta;

2) zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku;

3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzysta z urlopu dziekańskiego, i nie 
powtarza roku;

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych;

5) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez 
uczelnię systemów innych niż tradycyjna skala ocen.

§ 7. 1. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją w składzie:

1) Przewodniczący - członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych;

2) Członkowie:

a) Sekretarz Gminy,

b) pracownik ds. oświaty.

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Łowicz stosownym zarządzeniem.

3. Do zadań Komisji należy:

1) sprawdzenie wniosków o stypendium naukowe pod względem poprawności formalnej;

2) opiniowanie wniosków;

3) przedstawienie Wójtowi Gminy do zatwierdzenia kandydatów, którym Komisja proponuje przyznać stypendium.

4. Komisja podejmuje prace w obecności co najmniej połowy liczby członków.

5. Obsługę biurową Komisji zapewnia pracownik ds. oświaty.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

7. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w § 7 ust. 2 Regulaminu, a także niekompletne, 
wypełnione nieczytelnie oraz niepodpisane pozostaną bez rozpatrzenia.

8. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący.

9. Komisja Stypendialna opiniuje wnioski o stypendia naukowe kierując się w szczególności wysokością środków 
zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy oraz średnią ocen i dotychczasowymi udokumentowanymi osiągnięciami 
kandydata.

10. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Wójtowi Gminy Łowicz pozytywnie zaopiniowane wnioski.

11. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Łowicz.

12. Od decyzji Wójta odwołanie nie przysługuje.

Rozdział 5.
Tryb realizacji stypendium

§ 8. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej w szczególności warunki wypłaty 
stypendium. 

§ 9. Stypendium będzie przekazywane do końca każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez 
stypendystę.

§ 10. Środki pieniężne przeznaczone będą na stypendium pod warunkiem ich wyodrębnienia w budżecie Gminy. 
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§ 11. Obsługę administracyjną przebiegu procedury przyznawania stypendiów dla studentów prowadzi pracownik ds. 
oświaty, a finansową w zakresie wypłaty pomocy – referat finansowy 

§ 12. 1. Urząd Gminy Łowicz ma prawo do wykorzystania imienia i nazwiska oraz wizerunku stypendystów 
w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na swojej stronie internetowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykorzystanie wizerunku i zamieszczenie listy stypendystów na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz, 
o których mowa w ust. 1 będzie możliwe wyłącznie po podpisaniu przez stypendystę oświadczenia w III części wniosku 
stanowiącego załącznik do regulaminu.

Rozdział 6.
Warunki utraty stypendium

§ 13. 1. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów. 

2. Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w następujących przypadkach:

1) skreślenia z listy studentów;

2) przerwania studiów;

3) skorzystanie z urlopu dziekańskiego;

4) ukończenia studiów;

5) zrzeczenia się prawa do stypendium.

3. Stypendysta winien niezwłocznie zawiadomić Gminę Łowicz o zaistnieniu okoliczności, dla których wypłata 
stypendium stała się bezpodstawna.

§ 14. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu, następuje ze 
skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę 
stypendium. 

§ 15. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów

załącznik do Regulaminu

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Łowicz

za rok akademicki ................../..................... dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Gminy 
Łowicz

I. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM1 

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia, PESEL
Poziom kształcenia, rok studiów
Uczelnia
Wydział
Kierunek, specjalność
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod 
pocztowy)
Numer rachunku bankowego
Urząd Skarbowy właściwy dla celów rozliczenia 
podatku według miejsca zamieszkania na terenie 
Gminy Łowicz
Dane do kontaktu (telefon, e-mail)

Pouczenia:

1) dane kandydata należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami

II. UZASADNIENIE WNIOSKU. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I AKTYWNOŚĆ NAUKOWA STUDENTA:

(osiągnięcia naukowe i aktywność naukowa powinny być opisane w sposób zwięzły w punktach, w przypadku 
braku miejsca należy załączyć uzasadnienie na osobnej kartce jako załącznik ) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

Do wniosku dołączam …….......…….... załączników potwierdzających moje osiągnięcia naukowe i aktywność 
naukową.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………                                                                  ……………………..

(data)                                                                                                       (podpis wnioskodawcy)

III. OŚWIADCZENIE STYPENDYSTY

1. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie przez Urząd Gminy Łowicz wizerunku oraz imienia nazwiska 
stypendysty w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronie internetowej www.gminalowicz.pl    , 
na potrzeby prowadzonego postępowania o przyznanie stypendium Wójta Gminy Łowicz dla szczególnie uzdolnionych 
studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz  na cele związane z promocją przez Urząd Gminy Łowicz ?   

TAK               NIE* ...............................................................................................................................

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych)

*zakreślić właściwe.

Informacje dotyczące Administratora danych wraz z klauzulą informacyjną znajdą Państwo na stronie 
 www.gminalowicz.pl    w zakładce RODO.  

 

Przewodniczący Rady

mgr Maciej Malangiewicz
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