UCHWAŁA NR XII/417/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych
na terenie Gminy Miasta Gdyni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) i art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm1))
RADA MIASTA GDYNI uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się „Zasady przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie
Gminy Miasta Gdyni”, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta:
Joanna Zielińska

1) Zmiany

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024, 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823.
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Załącznik do uchwały Nr XII/417/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 września 2019 r.

„Zasady przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie
Gminy Miasta Gdyni”
§ 1.
Cel i charakter stypendiów
1. Stypendia Miasta Gdyni przyznawane są studentom zamieszkałym na terenie Gminy
Miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce.
2. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania
wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi.
3. Stypendia mają charakter motywacyjny i przyznawane są jednorazowo w formie
pieniężnej.
§ 2.
Stypendia za osiągnięcia w nauce
Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje studentom, którzy osiągnęli
wysokie wyniki w nauce, potwierdzone średnią ocen co najmniej 3,6 i nie przebywają
na urlopie, który przerywa tok studiów oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych
kryteriów:
1)
biorą udział w programach naukowych, popularyzatorskich, projektach
lub grantach,
2)
pobierają naukę na różnych uczelniach lub kilku kierunkach,
3)
czynnie uczestniczą (wygłoszenie referatu, prezentacji, przeprowadzenie
warsztatu, udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym) w konferencjach
naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
4)
posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty.
§ 3.
Zgłaszanie kandydatów
1. Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub
przez pełnomocnika.
2. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Gdyni w godzinach urzędowania, w terminie od dnia 15 października do 15 listopada
danego roku.
3. Wnioski, które wpłyną do Wydziału Edukacji po określonym w ust. 2 terminie będą
traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez
Komisję Stypendialną.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1)
zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego,
a w przypadku studiów równoległych również zaświadczenia potwierdzające
naukę na innych uczelniach lub innych kierunkach,
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kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych
w poprzednim roku akademickim poświadczone za zgodność z oryginałem
przez wnioskodawcę:
a)
zaświadczenie
o
udziale
w
programach
naukowych,
popularyzatorskich, projektach lub grantach,
b) zaświadczenie o pobieraniu nauki na różnych uczelniach lub kilku
kierunkach,
c) zaświadczenie o czynnym uczestnictwie (wygłoszeniu referatu,
prezentacji, przeprowadzeniu warsztatu, udziale w roli eksperta
w panelu dyskusyjnym) w konferencji naukowej: ogólnopolskiej,
międzynarodowej,
d) informację o zgłoszeniu patentowym lub uzyskanym patencie.
3)
oświadczenie studenta zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu otrzymania stypendium.
5. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 4 w sporządzone w języku obcym powinny
być przetłumaczone na język polski.
6. Wniosek winien zawierać dane osobowe, nr PESEL wnioskodawcy, adres zamieszkania,
adres do korespondencji, nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.
7. Student studiujący na kilku kierunkach lub kilku uczelniach składa jeden wniosek.
2)

§ 4.
Zasady i tryb przyznawania stypendium
1. Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie do dnia 31 grudnia
danego roku na podstawie propozycji Komisji Stypendialnej.
2. Ustanawia się 10 jednorazowych stypendiów w maksymalnej wysokości 3500,00 zł
każde.
3. Stypendia są wypłacone jednorazowo w terminie do końca I kwartału kolejnego roku
na wskazane przez stypendystę konto bankowe.
4. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni dokonuje oceny formalnej wniosków.
5. Wnioski po ocenie formalnej poddawane są ocenie merytorycznej przez Komisję
Stypendialną.
6. Podstawą oceny merytorycznej są informacje zawarte we wniosku oraz załączonych
do niego dokumentów.
7. Ocena merytoryczna wniosku polega na przyznaniu punktów w ramach kryteriów,
o których mowa w § 2.
8. Punkty, o których mowa w ust. 7, których maksymalna liczba wynosi 100, przyznawane
są w następujący sposób:
1)
zaświadczenie o udziale w programach naukowych, popularyzatorskich,
projektach lub grantach - za każdy udział w programach naukowych,
popularyzatorskich, projektach lub grantach 15 punktów, maksymalnie 45
punktów,
2)
zaświadczenie o pobieraniu nauki na różnych studiach lub kilku
kierunkach - za każde dodatkowe studia lub kierunek studiów 10 punktów,
maksymalnie 20 punktów,
3)
zaświadczenie o czynnym uczestnictwie (wygłoszeniu referatu, prezentacji,
przeprowadzeniu warsztatu, udziale w roli eksperta w panelu
dyskusyjnym) w konferencji naukowej:
a) międzynarodowej – za każdy czynny udział 5 punktów,
maksymalnie 15 punktów,
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b) ogólnopolskiej - za każdy czynny udział 3 punkty, maksymalnie
6 punktów.
4) posiadanie:
a) zgłoszeń patentowych – za każde zgłoszenie patentowe 2 punkty,
maksymalnie 4 punkty,
b) uzyskanych patentów - za każdy uzyskany patent 5 punktów,
maksymalnie 10 punktów.
9. Komisja Stypendialna przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną
punktową, przyznając każdemu z wniosków ocenę zgodnie z punktacją, o której mowa
w ust. 8.
10. W sytuacji takiej samej liczby punktów przyznanych przez Komisję Stypendialną przy
ocenie wniosków stypendialnych o przyznaniu stypendium decyduje średnia ocen
studenta, o której mowa w § 2.
11. Wybór stypendystów oraz podział środków finansowych dokonywany jest przez
Prezydenta Miasta Gdyni.
12. O przyznanych stypendiach oraz terminie i miejscu wręczenia dyplomów Wydział
Edukacji Urzędu Miasta Gdyni będzie powiadamiał stypendystów pocztą elektroniczną
lub telefonicznie.
13. Przed wypłatą stypendium stypendysta składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone
stypendium wraz z danymi jego właściciela.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem art. 96 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jednostka samorządu
terytorialnego ma prawo przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na jej terenie. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa rodzaj stypendium, kryteria i sposób przyznawania
stypendium, maksymalną jego wysokość, o którą może ubiegać się student oraz warunki jego wypłacania.
W myśl obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, w przypadku
miasta na prawach powiatu, do wyłącznej właściwości rady miasta należy podejmowanie uchwał w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla studentów
Gmina Miasta Gdyni poprzez przyznane stypendia zamierza doceniać i wspierać szczególnie
uzdolnionych studentów za osiągnięcia w nauce.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie Uchwały.
OE.4460.4.2019
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