






Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
 
 
 
…………………………….     Stronie Śląskie,……………… 
……………………………. 
……………………………. 
 Wnioskodawca 

 
 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO 
 
Wnioskuję o przyznanie stypendium naukowego dla:…………………………………………. 

klasy……………………………………………………………………………………………. 

szkoły…………………………………………………………………………………………… 

 
 
UZASADNIENIE: 

uzyskałem/am średnią ocen za: I semestr………….., II  semestr…………………. 

w szkole: podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej * 

Inne osiągnięcia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nr konta bankowego, na które ma zostać przekazane stypendium: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Załączniki: 

1. Kopia świadectwa szkolnego i/lub 

2. Informacja potwierdzona przez dyrektora szkoły o uzyskanych ocenach z 

poszczególnych semestrów. 

 
         …………………………. 

          Podpis 
 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić  



 
 

 
 
Stronie Śląskie,……………… 

……………………………. 
……………………………. 
 Wnioskodawca 
 
 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO  

 DLA STUDENTA 
 
Nazwa i adres uczelni …………………………………………………………………………. 

 .………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wydziału ……………………………………………………………………………….  

Kierunek studiów ………………………………………………………………………………  

Specjalność………………………………………………………………………………………  

Semestr studiów (I, II stopnia)………………………………………………………………….  

Średnia ocen z egzaminów w okresie dwóch ostatnich semestrów poprzedzających złoŜenie  

wniosku o przyznanie stypendium potwierdzona przez uczelnię: …..…………………………  

UZASADNIENIE: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nr konta bankowego, na które ma zostać przekazane stypendium: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Załączniki: 

1. Kopia indeksu i/lub 

2. Karta ocen semestralnych wystawiona przez dziekana wydziału uczelni wyŜszej. 

  
 
         …………………………. 

          Podpis 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
 
 
 
…………………………………..     Stronie Śląskie,……………… 
……………………………. 
……………………………. 
 Wnioskodawca 

 
 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO 
 
Wnioskuję o przyznanie stypendium artystycznego dla:……………………………………… 

klasy…………………………………………………………………………………………… 

szkoły…………………………………………………………………………………………… 

 
 
UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nr konta bankowego, na które ma zostać przekazane stypendium: 

…………………………………………………………………………………………………. 
Załączniki: 

1)  opis indywidualnych osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium (laureat konkursów, uzyskane nagrody, 

opis dzieł artystycznych itp.), 

2)    kopie dyplomów, wyróŜnień itp., 

3)  opis indywidualnych osiągnięć, które powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły, opiekuna  

artystycznego itp., 

4)   osoba ubiegająca się o indywidualne stypendium artystyczne po raz pierwszy zobowiązana jest złoŜyć opis 

osiągnięć, kopie dyplomów i wyróŜnień z okresu od rozpoczęcia kariery artystycznej do dnia złoŜenia 

wniosku o stypendium, 

5)  osoba składająca wniosek po raz kolejny o indywidualne stypendium artystyczne, zobowiązana jest 

dołączyć opis osiągnięć, kopie dyplomów i wyróŜnień od ostatniego okresu pobierania stypendium. 

         

 
         …………………………. 

          Podpis 

 
 


