Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Szansa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz 713 ze zmianami.) oraz art. 96 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję
Działalności Społecznej i Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. 1. Stypendium o charakterze motywacyjno-socjalnym dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
materialnej.
2. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową maksymalnie przez 4 lata studiów, jeżeli będzie spełniał
wymogi niniejszego regulaminu.
§ 2. 1. O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice
i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) otrzymał świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym ubiega się
o stypendium,
2) osiągnął średnią ocen co najmniej 4,20 - z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego,
2. Dochód netto na jednego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą
ubiegającą się o przyznanie stypendium nie może przekraczać 75% minimalnego wynagrodzenia a w przypadku
osoby samotnie gospodarującej 100% minimalnego wynagrodzenia.
§ 3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.
§ 4. 1. Student ubiegający się o stypendium składa wniosek oraz niezbędne dokumenty w terminie do
10 listopada każdego roku w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice.
2. Warunkiem wypłaty stypendium jest spełnienie wymogów niniejszej uchwały oraz podpisanie umowy
stypendialnej.
3. Wysokość stypendium maksymalnie wynosi 350 złotych miesięcznie i jest wypłacane przez 10 miesięcy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 6. Traci moc uchwała XXII/282/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Programu
stypendialnego "Szansa".
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
Program stypendialny Szansa jest realizowany przez Gminę Pawłowice od 2004 r. (ogółem z tego programu
zostało wypłaconych 201 stypendiów).
Program stypendialny Szansa jest realizowany na podstawie art. 96 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 ze zmianami) Zgodnie z delegacją ustawową organ stanowiący określa:
rodzaj stypendiów, kryteria i sposób przyznawania stypendium, maksymalną wysokość stypendium oraz
warunki wypłacania stypendium. W związku z pojawiającym się nowym orzecznictwem w zakresie stypendiów
oraz wniesioną 30 lipca 2020 r. skargą Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Pawłowice dotyczącą
stypendium Motywacja należy również uaktualnić zasady przyznawania stypendium Szansa.
W projekcie uchwały programu stypendialnego Szansa usunięto zapisy, które określały obowiązki należące do
kompetencji organu wykonawczego oraz zapis, że uczeń ubiegający się o stypendium nie może korzystać
z innego stypendium finansowanego z budżetu gminy Pawłowice,
W proponowanej uchwale dodano zapis:
- wysokość stypendium maksymalnie wynosi 350 zł. miesięcznie,
- zmieniono termin składania wniosków na 10 listopada każdego roku,
- określono warunki wypłaty stypendiów,
- podwyższono średnią ocen jaką powinien ośiągnąć studen aby ubiegać sie o stypendium,
- dookreslono iż stypendium ma charakter motywacyjno - socjalny.
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