
RADA MIEJSKA
~WIETOCHLOVVICACH

woj. slaskie
Uchwala nr XLIXl353110

Rady Miejskiejw Swietochlowicach
zdnia 10 marca 20'10 r.

w sprawie: ustanowienia i okreslenia zasad udzielania styperidiów dla studentów zamieszkalych
.. na stale w SWietochlowicach. . ...

Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadziepdwiatówyrn
(Oz.U. z 2001r. nr 142, poz.1592) i art.18ust.2 pkt14a ustaWyz dnia 8 marca 1990 r.osamorzadzie
gminnym (Oz.U.z 2001r. nr 142,poz.1591) .. .. , . .

Rada Mh~jskaw Swietochlowicach
uchwala:

§ 1.
Ustanowic stypendia dla najzdolniejszych studentów.

§ 2.

Ustalic miesieczna wysokosc stypendiów 300 zl.

§3.

Okresliczasady przyznawaniai udzielaniastypendióww formieRegulaminustanoWiacegoZala6znik
do uchwaly. . ,

§4.

W celu oceny zasadnosci zlozonych wniosków, a takze wyboru kandydatów do uzyskania stYI~rendiówj
Prezydent Miasta.powoluje Komisje,w sklad której wchodZa: ., '.. ,

- trzej przedstawiciele wskazani przez Rade Miejska., z których jeden pelniflihkcje.
przewodniczacego, . . '

dWaj przedstawiciele wskazani przez PrezydentaMiasta..

§5.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta SWietochlowicdo dnia 15pazd:Hernika
w oparciu o opinie ww. Komisji. .

§6.
Zródlem finansowania stypendium beda srodki budzetuMiast~.

§1.

Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta.

§ 8.

UchWalapodlega ogloszeniuw DziennikuUrzedowymWojeWództwaSlaskiegoi Wch'odzIwzy2iew
terminie14dniod ogloszenia., .
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RADA MIEJSKA
VIETOCHLO'F/ICACH

woj. slaskie
Zalacznik
do Uchwaly nr XLlXl353/10 , ,,',

Rady Miejskiej w Swietochlowicach
z dnia 10 rnarca2010 r.

Regulamin
przyznawania i udzielania stypendiów

studentom zamieszkalym w SWietochlowicach.

1. Stypendium moze otrzymac student studiów dziennych zamieszkaly na stale w Swietochlo'-Vicach.

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskaniepfz'ez studenta sredniej roc:zn'ychoc:en
klasyfikacyjnych 4,8 oraz posiadanie wybitnych i konkretnych osiagniec w danym przedmiocie lub
Wdanej dziedzinie. , "

3. Stypendium moze byc przyznane nie wczesniej nit po pierwszym roku studiów iN danym tYpie
uczelni.

4. O stypendium mote wnioskowac:

student,

rodzic lub opiekun prawny studenta.

5. Wniosek powinien zawierac:

uzasadnienie,

zaswiadczenie z uczelni o osiagnietych wynikach w naUce.

opinie uczelni,

potwierdzona przez uczelnie dokumentacje osiagniec.

6. Wnioski nalezy skladac do 30wrzesniaw miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta."

7. Stypendium przyznaje sie na okres tO miesiecy, tj. od pierwszego miesiaca roku akademickiego;
za osiagniecia uzyskanew rokuakademickimpoprzedzajacymrok uzyskaniastypendium.'

8. Stypendium jest wyplacane do dnia tO. kazdego miesiaca.

9. Studentom, którzy spelniaja kryteria okreslone w punkcie 2 i3 Regulaminu w roku;wkt8rYm
koncza studia- zamiast stypendium,o którym mOWaWyzej -maze byc przyznanajedn'órazowa

nagroda w wysokosci równowaznej 10 stypendiów okreslonych w § 2 uchwaly. '" "

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium moze byc cofniete po zasiegnieciti opinii
Komisji. ' , ,

11. O przyznaniulUbcOfnieciustypendium,jego wysokosci i terminie oraz miejscuwyplaty,student
zostanie powiadomionypisemnie.


