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UCHWAŁA NR LVI/1261/2018
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla
studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta
partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.1)) oraz art. 173a i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.2)) Rada Miasta Kielce uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVII/999/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących
absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie, zmienionej
uchwałą Nr V/52/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/209/2015 Rady
Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015 r., dokonuje się następujących zmian:
1) w § 2
a) w ust. 1 wyrazy: „ust. 2-4” zastępuje się wyrazami: „ust. 2-6”;
b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Stypendium nie przysługuje studentom rozpoczynającym po raz kolejny naukę na pierwszym roku
studiów tego samego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich.
6. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres dwóch lat, lub kontynuuje
studia po ukończeniu studiów drugiego stopnia w celu uzyskania tytułu doktora, jednakże nie dłużej niż
przez okres czterech lat.”.
2) w § 3 ust 4. pkt 1) przecinek na końcu zdania zastępuje się myślnikiem i dopisuje się treść w brzmieniu: „dotyczy studentów ubiegających się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,”
3) w § 5
a) w ust.1 wyrazy: „ust. 2, 2a i 3” zastępuje się wyrazami: „ust. 2, 2a, 3 i 5”.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 i Dz. U. z 2018 r.
poz.130.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 i Dz U. z 2018 r.
poz. 138.
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Stypendium wypłacane jest w terminie:
- do 20 grudnia za miesiące październik, listopad i grudzień,
- do 20 kwietnia za miesiące styczeń, luty i marzec - po potwierdzeniu statusu studenta w kolejnym
semestrze nauki,
- do 20 lipca za miesiące kwiecień, maj i czerwiec."
c) skreśla się ust. 6.
4) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą od 1 października 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce
Dariusz Kozak
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Załącznik do uchwały Nr LVI/1261/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 maja 2018 r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium z Budżetu Miasta Kielce
dla absolwentów szkół średnich i wyższych
z Winnicy na Ukrainie
na rok akademicki ..........................................
I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnić czytelnie)
Imię i nazwisko
(zgodnie z transkrypcją z paszportu)
Poziom kształcenia, rok studiów
Pełna nazwa uczelni
Wydział
Kierunek, specjalność
Planowany termin zakończenia studiów
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania na terenie Miasta Kielce
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)
Adres zamieszkania na terenie Ukrainy (ulica, nr
domu, nr mieszkania, kod pocztowy)
Pełna nazwa i adres szkoły z Winnicy, której
wnioskodawca jest absolwentem
Numer rachunku bankowego
Seria i numer paszportu
Czy student posiada Kartę Polaka?
Dane do kontaktu (nr tel. kom., e-mail)
II. POTWIERDZENIE PRZEBIEGU STUDIÓW - wypełnia uczenia

.............................................
pieczęć uczelni

Poz. 2016
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Zaświadcza się, że .............................................................................................................................
(imię i nazwisko)
w roku akademickim ................................................
1. Jest studentem studiów stacjonarnych: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia, jednolitych
studiów magisterskich*.
2. W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył /nie zaliczył* rok studiów poprzedzający rok złożenia
niniejszego wniosku i uzyskał średnią ocen............................
3. Nie przebywa /przebywa* na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów
zagranicznych.
4. Planowy termin ukończenia studiów ..................................................
* - niepotrzebne skreślić
........................................................................................
(pieczęć i podpis upoważnionego pracownika uczelni)
III. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że nie ubiegam się o stypendium, określone w Uchwale Nr LVII/999/2014 Rady Miasta
Kielce z dnia 20 lutego 2014r. zmienionej Uchwałą Nr V/52/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia
2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/209/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zasad
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących
absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie, ani go
nie pobieram na więcej niż jednym kierunku, jak też na więcej niż jednej uczelni.
2. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku o stypendium
określonym w Uchwale Nr LVII/999/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r. zmienionej Uchwałą
Nr V/52/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/209/2015 Rady Miasta
Kielce z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla
studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego
Kielc – z Winnicy na Ukrainie.
4. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Kielce o każdej zmianie, która powoduje
utratę prawa do otrzymywania stypendium.
..............................................................
data i czytelny podpis wnioskodawcy

