UCHWAŁA NR LIII/807/18
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego
"Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 i 1000) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2017r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018r. poz. 138, 398, 650, 730, 912 i 1000) Rada Miejska
w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała ustanawia zasady udzielania pomocy materialnej dla studentów, finansowanej ze
środków budżetowych Gminy Nysa, zawarte w Regulaminie Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe
Stypendium Burmistrza Nysy”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/365/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe
Stypendium Burmistrza Nysy” (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2072).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Paweł Nakonieczny
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Załącznik do uchwały Nr LIII/807/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 5 lipca 2018 r.
Regulamin Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”.
§ 1. Podstawowe pojęcia.
Ilekroć w Regulaminie Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy” jest
mowa o:
1) Programie Stypendialnym „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy” lub Programie
Stypendialnym – należy przez to rozumieć określony niniejszym Regulaminem program przyznawania
przez Burmistrza Nysy pomocy materialnej dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
uczelni Gminy Nysa, którzy w okresie objętym przyznanym stypendium zamieszkują na terenie Gminy
Nysa w wynajętym mieszkaniu, stancji lub akademiku;
2) stypendium – należy przez to rozumieć pomoc materialną, finansowaną z budżetu Gminy Nysa,
o której mowa w art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017r. poz. 2183, ze zm.), udzielaną w postaci środków pieniężnych, przeznaczoną dla
studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych;
3) kandydacie – należy przez to rozumieć studenta pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni Gminy Nysa, ubiegającego się o przyznanie
stypendium, który w roku składania wniosku nie kończy 25 roku życia, na stale zamieszkuje
w odległości nie mniejszej niż 30 km od miasta Nysa i w okresie objętym przyznanym stypendium
zamieszkuje na terenie Gminy Nysa w wynajętym mieszkaniu, stancji lub akademiku;
4) uczelni Gminy Nysa – należy przez to rozumieć szkołę prowadzącą studia wyższe, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r.
poz. 2183, ze zm.) z siedzibą na terenie Gminy Nysa lub w wypadku szkoły mającej siedzibę poza
Gminą Nysa, jej zlokalizowany na terenie Gminy Nysa oddział zamiejscowy lub jednostkę dydaktyczną;
5) stypendyście – należy przez to rozumieć kandydata, któremu przyznano stypendium w trybie
określonym w niniejszym Regulaminie;
6) Komisji Stypendialnej – należy przez to rozumieć zespół osób powoływany corocznie na dany rok
akademicki odrębnym zarządzeniem przez Burmistrza Nysy w celu formalnej oceny wniosków
złożonych przez kandydatów.
§ 2. Cel Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”.
Celem, dla którego realizowany jest Program Stypendialny, jest tworzenie wizerunku Gminy Nysa oraz
jej promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego poprzez zachęcenie absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych do studiowania na uczelniach Gminy Nysa.
§ 3. Warunki przyznania stypendium.
Warunki formalne wymagane od kandydata, których spełnienie jest niezbędne, aby wniosek
o przyznanie stypendium został rozpatrzony, a stypendium przyznane, określa się następująco:
1) kandydat winien posiadać status studenta pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich uczelni Gminy Nysa;
2) kandydat winien na stałe zamieszkiwać w odległości nie mniejszej niż 30 km od miasta Nysa
i w okresie objętym przyznanym stypendium zamieszkiwać na terenie Gminy Nysa w wynajętym
mieszkaniu, stancji lub akademiku;
3) w roku składania wniosku kandydat nie może przekroczyć 25 roku życia;
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4) kandydat winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15, w terminie do dnia
15 października tego roku, w którym ma być przyznane stypendium, prawidłowo wypełniony wniosek
o przyznanie stypendium, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu, wraz
z niezbędnymi załącznikami określonymi we wniosku; o zachowaniu wskazanego wyżej terminu
decyduje faktyczna data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Nysie;
5) kandydat winien wyrazić zgodę na uczestnictwo w Programie Stypendialnym „Mieszkaniowe
Stypendium Burmistrza Nysy”, jak również na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych
osobowych w zakresie § 6 ust. 6.
§ 4. Sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznane stypendium
(składanie, rozpatrywanie wniosków oraz tryb wyboru stypendystów).
1. Program Stypendialny „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy” realizowany jest corocznie
i obejmuje okres określony w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium
Burmistrza Nysy”, w tym informacja o naborze wniosków, ogłaszane są na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nysie.
3. Stypendium jest przyznane studentowi raz w życiu, niezależnie od ilości uczelni oraz ilości
kierunków, na których student studiuje.
4. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych
i stypendiów pochodzących z innych źródeł. Wyjątek stanowi stypendium socjalne wypłacane przez uczelnię
Gminy Nysa.
5. Wniosek wraz z załącznikami złożony przez kandydata staje się własnością Urzędu Miejskiego
w Nysie i nie będzie zwracany kandydatom (bez względu na to czy otrzymają stypendium). Kandydat
powinien posiadać własną kopię wniosku.
6. Wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia w wypadku złożenia go po upływie terminu
określonego w § 3 pkt 4 lub stwierdzenia niespełnienia przez kandydata wymogów formalnych określonych
w § 3 Regulaminu. W przypadku braków wniosku o charakterze oczywistych omyłek i uzupełnień, kandydat
ma prawo do dokonania korekty lub uzupełnienia wniosku nie później niż do dnia 30 października tego
roku, w którym ma być przyznane stypendium.
7. Oceny formalnej wniosków dokonuje Komisja Stypendialna.
8. Decyzję o przyznaniu stypendium poszczególnym kandydatom oraz o wysokości przyznawanych
stypendiów każdorazowo podejmuje Burmistrz Nysy, kierując się wysokością środków zarezerwowanych na
ten cel w budżecie Gminy Nysa oraz oceną formalną wniosku kandydata dokonaną przez Komisję
Stypendialną. Decyzja przyznająca stypendium zostaje podjęta w postaci dokumentu stanowiącego listę
stypendystów Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy” na dany rok
akademicki.
9. Decyzja Burmistrza Nysy, o której mowa w ust. 8, jest ostateczna i nie jest decyzją
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z czym nie przysługuje od niej
odwołanie.
§ 5. Zasady wypłaty stypendium.
Maksymalna wysokość pomocy, o którą może się ubiegać student.
1. Okres, na jaki Burmistrz Nysy przyznaje miesięczne stypendium, to 9 miesięcy roku akademickiego,
tj. od października roku, w którym ogłoszono nabór wniosków, zgodnie z § 4 ust. 2, do czerwca kolejnego
roku kalendarzowego.
2. Stypendia wypłacane są w terminie do 30 dni od dnia podjęcia decyzji, o której mowa
w § 4 ust. 8.
3. Maksymalna miesięczna kwota stypendium, jaką Burmistrz Nysy może przyznać stypendyście,
wynosi 200 złotych brutto.
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4. Stypendia za każdy miesiąc wypłacane są przelewem na rachunek bankowy stypendysty wskazany we
wniosku, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca. Stypendia za okres od października roku, w którym
ogłoszono nabór wniosków do miesiąca, w którym podjęta zostanie decyzja, o której mowa w §4 ust. 8,
mogą zostać wypłacone przelewem jednorazowo w terminie do 30 dni od dnia podjęcia ww. decyzji.
§ 6. Zobowiązania stypendysty.
1. Stypendysta zobowiązany jest do końca lutego roku akademickiego, na który przyznano stypendium,
złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie zaświadczenie z uczelni o tym, że jest studentem kolejnego,
programowo wyższego semestru. Nieprzedłożenie takiego zaświadczenia skutkuje utratą prawa do
otrzymywania stypendium do czasu doręczenia wymaganego zaświadczenia.
2. Stypendysta zobowiązany jest do końca grudnia i kwietnia roku akademickiego, na który przyznano
stypendium, złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie zaświadczenie z uczelni, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu, o tym, że uczestniczy w zajęciach dydaktycznych na uczelni.
Nieprzedłożenie takiego zaświadczenia skutkuje utratą prawa do otrzymywania stypendium do czasu
doręczenia wymaganego zaświadczenia.
3. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Burmistrza Nysy o następujących
okolicznościach, powodujących utratę prawa do otrzymywania stypendium:
1) utracie statusu studenta - skreśleniu z listy studentów;
2) zmianie trybu studiów ze stacjonarnego na niestacjonarny;
3) skorzystaniu z urlopu od zajęć w uczelni (tzw. urlopu dziekańskiego);
4) rezygnacji z zamieszkania na terenie Gminy Nysa w wynajętym mieszkaniu, stancji lub akademiku;
5) zmianie stałego miejsca zamieszkania na odległość mniejszą niż 30 km od miasta Nysa;
6) pobieraniu stypendium socjalnego wypłacanego przez uczelnię Gminy Nysa;
7) rezygnacji z Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”;
8) popełnieniu przestępstwa z winy umyślnej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.
4. Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zaistniały okoliczności określone w ust. 3.
5. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności powodujących utratę prawa do
otrzymywania stypendium, za okres od daty utraty prawa do jego otrzymywania, traktuje się jako
świadczenie nienależne, podlegające zwrotowi na rachunek Gminy Nysa. Stypendysta zobowiązany jest do
jego zwrotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie w razie niedochowania tego terminu.
6. Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie może wykorzystywać w celach promocyjnych,
w szczególności w publikacjach, materiałach multimedialnych, w serwisach internetowych, ofercie
inwestycyjnej miasta, wizerunek stypendysty oraz informacje o działalności stypendysty, w tym związanej
z Programem Stypendialnym „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”. Dotyczy to także ujmowania
w materiałach promocyjnych imienia i nazwiska stypendysty oraz informacji o realizowanych studiach.
7. Stypendysta zobowiązany jest do rozpowszechniania informacji o otrzymywanym stypendium,
w szczególności poprzez umieszczanie w okresie pobierania stypendium, w publikacjach i innych
materiałach, treści: „Stypendysta Burmistrza Nysy”.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysa”

WNIOSEK O PRZYZNANIE
"MIESZKANIOWEGO STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY"

………………..................................................
data wpływu i podpis przyjmującego wniosek

– Wniosek należy wypełnić drukiem lub na komputerze –
Podstawowe informacje o kandydacie
Imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe
1.
Data i miejsce urodzenia
2.
Adres zamieszkania (stałego)
3.

4.

Adres zamieszkania (w okresie objętym przyznanym stypendium na terenie Gminy
Nysa)

Telefon/y
5.
Informacje o studiach
Nazwa i adres uczelni
1.
Nazwa wydziału
2.
Kierunek studiów, specjalność
3.
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Poziom studiów (I stopnia, jednolite studia magisterskie)
4.

data
………………………..

podpis kandydata
……………………………………..

Wymagane załączniki do wniosku

1.

2.

3.

Zaświadczenie uczelni potwierdzające posiadanie przez kandydata
statusu studenta pierwszego roku studiów (zawierające informacje
o poziomie i kierunku studiów).

Potwierdzenie przez
pracownika Urzędu
Miejskiego w Nysie
/pieczątka i podpis/
przedłożenia przez
kandydata do wglądu
dokumentów,
o których mowa
w pkt. 2 i 3

Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania w odległości nie
mniejszej niż 30 km od miasta Nysa wraz z przedłożeniem do wglądu
dokumentu potwierdzającego tę okoliczność.
Oświadczenie o wynajmowaniu mieszkania lub stancji wraz
z przedłożeniem do wglądu dokumentu potwierdzającego tę
okoliczność lub zaświadczenie z uczelni poświadczające zamieszkanie
w akademiku.

Informacje do wypłaty stypendium oraz do PIT
Imiona i nazwisko
1.
Adres zamieszkania (stałego)
2.

Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Miejscowość
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Ulica
nr domu/lokalu
Data urodzenia
3.
PESEL
4.
Nazwa Urzędu Skarbowego
5.
Adres Urzędu Skarbowego
6.
Nazwa banku studenta
7.
Nr rachunku bankowego studenta (26 cyfr)
8.

data

podpis kandydata

………………………..

……………………………………..

Oświadczenie kandydata do otrzymania stypendium:
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem przyznawania pomocy materialnej –
Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy” i w pełni akceptuję
wszystkie jego postanowienia oraz przystępuję do Programu Stypendialnego.
data
………………………..
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon:
77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres
korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji Programu
Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat;
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału
w Programie Stypendialnym „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"

………………………
pieczęć uczelni

Nysa, …………………..

ZAŚWIADCZENIE
potwierdzające uczestnictwo stypendysty w zajęciach dydaktycznych na uczelni
w roku akademickim ………. / ……………

……………………………………………………………
Imię i nazwisko stypendysty

1. ………………………………..
Nazwa przedmiotu

…………………………………….
podpis wykładowcy

2. ………………………………..
Nazwa przedmiotu

…………………………………….
podpis wykładowcy

3. ………………………………..
Nazwa przedmiotu

…………………………………….
podpis wykładowcy

………………………………………
Data i podpis uczelni
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