
UCHWAŁA NR 134/XV/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 18 maja 2012 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla studentów 
studiów dziennych na terenie Gminy Linia 

 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na 

podstawie art. 173 a i 173 b ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) RADA GMINY LINIA  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się zasady udzielania stypendiów dla studentów studiów dziennych, stanowiące 

załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Uchyla się uchwałę Nr 345/XLI/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 28 września 2010 roku.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr 134/XV/VI/2012 Rady Gminy Linia                  
z dnia 18 maja 2012 r. n..nn     k 

ZASADY PRZYZNAWANIA  
STYPENDIÓW STUDENTOM STUDIÓW DZIENNYCH  

 
§ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 
 
1. Jednorazowe stypendium jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych raz w roku. 
2. Miejsce zamieszkania studenta ubiegającego się o stypendium – Gmina Linia.  
3. Stypendia przyznawane są, aby promować studentów wybitnie zdolnych. 
4. Środki finansowe na stypendia planuje Rada Gminy w uchwale budŜetowej na dany rok. 

 

§ 2 

KRYTERIA I TRYB 
 

1. Średnia ocen uzyskanych w semestrze 4,0 i powyŜej.  
2. Szczególnie preferowani są studenci studiujący w zawodach niezbędnych w gminie            

tj. medycyna, prawo, nauczyciele języków obcych. 
3. Wójt Gminy Linia przyjmuje podania w sprawie przyznania stypendium do których 

powinno być załączone: 
1) zaświadczenie o średniej ocen za bieŜący rok akademicki wydane przez uczelnię, a w 

przypadku rozpoczęcia studiów uzupełniających, na których rok akademicki 
rozpoczyna się na początku roku kalendarzowego zaświadczenie wydane przez 
uczelnię o średniej ocen za pierwszy semestr; 

2) zaświadczenie, Ŝe osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem studiów 
dziennych wraz z podaniem roku studiów. 

4. Termin składania podań upływa 10 października kaŜdego roku. 
5. Stypendia na podstawie udokumentowanych wniosków przyznaje Komisja Kultury                  

i Oświaty Rady Gminy Linia, która podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym 
bezwzględną większością głosów. 

6. Maksymalna wysokość jednorazowego stypendium wynosi 1.000 zł i jest uzaleŜniona od 
średniej ocen uzyskanych przez studenta oraz od stanu środków finansowych 
zabezpieczonych w budŜecie gminy Linia. 

 

§ 3 

USTALENIA KO ŃCOWE 
 

1. Komisja przekazuje Wójtowi Gminy Linia wykaz przyznanych stypendium do realizacji. 
2. Komisja Kultury i Oświaty w celu prawidłowego przestrzegania zasad wypłacania 

prowadzi ewidencję udokumentowanych podań o stypendia oraz ich wypłat.  
3. Stypendia wypłacane będą w kasie Urzędu Gminy Linia. 
 

§ 4 
 

PowyŜsze zasady wchodzą w Ŝycie z dniem zatwierdzenia. 
 


