
Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XLII/344/2006
z dnia 21 kwietnia 2006r.

ZASADY 
przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów. 

§ 1

1. Stypendium Gminy Miedźna przeznaczone jest dla uczniów i studentów –
- mieszkańców gminy. 

2. Stypendium jest formą pomocy materialnej i powinno być przeznaczone na rozwijanie
uzdolnień i zainteresowań, wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w 
praktyce oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach 
(np.: konkursach, festiwalach).

3. Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

4. Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół, spełniających co najmniej jedno z 
poniższych kryteriów:
a) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu międzynarodowym, 

krajowym i okręgowym – laureaci i finaliści,
b) wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, 
c) osiągnięcia artystyczne lub sportowe,
d) publikacje prac naukowych.

5. Stypendium przyznawane jest dla studentów, spełniających, co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów:
a) wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, 
b) aktywna działalność w kołach naukowych,
c) publikacje prac naukowych, 
d) wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

6. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w okresie roku szkolnego/ 
akademickiego, w którym wnioskuje się o stypendium.

§ 2.

1. Wnioski o przyznanie stypendium Gminy Miedźna dla uczniów i studentów 
mogą składać:
1) zainteresowani uczniowie lub ich opiekunowie prawni oraz studenci, 

2) dyrektorzy, rady pedagogiczne szkół lub inne organizacje zgłaszające
2. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich formularzach 
dostępnych w Sekretariacie Urzędu Gminy 
w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 131 oraz na stronie internetowej www.miedzna.pl, 
w terminie do 30 czerwca br .

3. Wnioski poddawane są analizie formalnej przez Komisję Stypendialną.
4. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych bądź złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.

http://www.miedzna.pl/


§ 3.
1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy w oparciu o propozycje Komisji Stypendialnej, 
w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

a) Przewodniczący Rady Gminy
b) Wójt Gminy
c) Skarbnik Gminy
d) Członkowie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy
e) Dyrektor szkół lub przedstawiciel organizacji zgłaszającej
f) Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania 

2. Liczbę stypendiów, czas trwania oraz wysokość ustala corocznie Komisja Stypendialna, 
w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy Miedźna.
3. Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Wójtem Gminy a 
osobą otrzymującą stypendium.
4. O podjętych decyzjach, wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie. Od podjętych 
decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Informacje o przyznanym stypendium podaje się do publicznej wiadomości.


