
 
UCHWAŁA NR X/181/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 
 

 zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego  
pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego 

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 1, art. 18 pkt. 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 r., z poz. 596 z późn. zm.) 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 
 

Dokonuje się zmiany § 2 Uchwały Nr XL/811/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 r., który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje stypendia Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, zwane dalej stypendiami, które mają formę 
finansową. 

2. W budżecie Województwa Podkarpackiego zabezpiecza się corocznie środki 
finansowe na wypłatę stypendiów. 

3. Wysokość kwoty stypendium rokrocznie określi Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w drodze odrębnej uchwały, z zastrzeżeniem że stypendium 
przyznawane będzie na okres 1 roku akademickiego, z wyłączeniem wakacji.  

4. O stypendia ubiegać mogą się studenci publicznych i niepublicznych szkół 
wyższych z województwa podkarpackiego, studiujący na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych. 

5. Stypendia przysługują studentom podejmującym studia po raz pierwszy. Nie 
można ich pobierać przez okres dłuższy niż 10 miesięcy, licząc od dnia 
rozpoczęcia studiów. 

6. Liczba przyznanych stypendiów jest nie większa niż 100. 
7. Kandydat do stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki: 

1) podejmuje studia w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej 
się na terenie województwa podkarpackiego, 

2) uzyskał co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie 
rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 
matematyka. 

8. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami, w tym m.in.: 
kserokopią świadectwa maturalnego i zaświadczeniem z właściwego 
dziekanatu o statusie studenta, studenci składają w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w terminie podanym w 
ogłoszeniu o naborze wniosków. 

9. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja stypendialna, powołana 
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze odrębnej uchwały. 



10. Spośród zgłoszonych kandydatów do stypendium, po uprzedniej weryfikacji 
wniosków, tworzona jest lista rankingowa zawierająca co najwyżej 100 
studentów, uszeregowanych malejąco od rezultatu największego. W 
przypadku, gdy liczba kandydatów o takim samym dorobku punktowym jest 
większa od liczby możliwych do przyznania miejsc na liście rankingowej, 
wybór z tej grupy zostaje dokonany w drodze publicznego losowania.  

11. Decyzja dotycząca przyznania bądź nie przyznania stypendium podejmowana 
jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

12. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy stypendialnej, tryb i terminy 
postępowania oraz zasady publicznego losowania określi Regulamin 
programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa 
Podkarpackiego przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 
drodze odrębnej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


