
UCHWAŁA NR XVIII/449/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
2156 z późn. zm.) i art. 173 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), w zw. z Uchwałą Nr X/201/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 czerwca 
2015 r. w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, na wniosek 
Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Ustanawia się Stypendium Burmistrza Mikołowa, zwane dalej „stypendium”, które stanowi formę 
wsparcia finansowego dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

§ 2. O udzielenie stypendium mogą ubiegać się zamieszkali na terenie Mikołowa uczniowie i studenci 
uczący się w systemie dziennym, do ukończenia 26 roku życia.

§ 3. Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów:

1) za bardzo dobre wyniki w nauce od klasy IV szkoły podstawowej;

2) za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

§ 4. 1. Stypendium przyznaje się:

1) uczniowi – na jeden rok szkolny, za 10 miesięcy;

2) studentowi – na jeden rok akademicki, za 9 miesięcy.

2. Stypendia są przyznawane raz w roku, w listopadzie, za poprzedni rok szkolny.
§ 5. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone uczniowi lub studentowi, który 

spełnia łącznie następujące warunki określone w niniejszym paragrafie w punktach 1 i 2:

1) uzyskał średnią ocen w:

a) szkole podstawowej – co najmniej 5,50

b) gimnazjum – co najmniej 5,30

c) szkole średniej i policealnej – co najmniej 5,10

d) szkole wyższej – co najmniej 4,70;

2) udokumentował dodatkowe osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub działalności społecznej (np. 
wolontariat).

§ 6. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone uczniowi, niespełniającemu 
warunków określonych w §5 pkt 1 lit. a,b,c, który posiada udokumentowane uzyskanie tytułu laureata lub 
finalisty (do 5. miejsca) międzynarodowych, krajowych czy wojewódzkich olimpiad, konkursów 
przedmiotowych bądź innych organizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej lub Śląskiego Kuratora 
Oświaty;

§ 7. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone studentowi, niespełniającemu 
warunku określonego w §5 pkt 1 lit. d, który:

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy;

2) zdobył nagrodę w międzynarodowym bądź ogólnopolskim konkursie na pracę naukową;

3) jest autorem źródłowej publikacji naukowej (która opisuje badania własne autora lub bezpośrednio mu 
podlegającego zespołu naukowego);

§ 8. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może zostać udzielone uczniowi lub studentowi, który:
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1) uzyskał tytuł laureata bądź zdobył co najmniej 5. miejsce w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie, 
festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
albo w ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, któremu patronowało Centrum Edukacji Artystycznej;

2) odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej, krajowej lub uzyskał 1. miejsce w konkursie 
wojewódzkim.

§ 9. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może zostać udzielone uczniowi lub studentowi, który:

1) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy 
w olimpijskich dyscyplinach sportu i zajął miejsce od I do V w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim 
bądź wyższym, pod warunkiem, że w danej kategorii zostało sklasyfikowanych minimum 10 zawodników 
lub 6 drużyn; w innym przypadku stypendium przysługuje wyłącznie za zajęcie I miejsca ;

2) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy 
w nieolimpijskich dyscyplinach sportu i zajął miejsce od I do III w rozgrywkach na szczeblu 
ogólnopolskim, pod warunkiem, że w danej kategorii zostało sklasyfikowanych minimum 10 zawodników 
lub 6 drużyn; w innym przypadku stypendium przysługuje wyłącznie za zajęcie I miejsca;

3) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy i zajął 
miejsce od I do V w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym;

4) reprezentował Polskę lub Śląsk w kategoriach młodzieżowych w olimpijskich dyscyplinach sportu;

5) reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostwach świata, 
uniwersyteckich mistrzostwach Europy.

§ 10. Stypendium sportowe może zostać udzielone uczniowi lub studentowi niepełnosprawnemu, który:

1) uczestniczył, zdobywając wysokie miejsce we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim;

2) został powołany do kadry wojewódzkiej lub ogólnopolskiej w wybranej dyscyplinie sportowej;

3) reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy lub świata osób niepełnosprawnych bądź w igrzyskach 
paraolimpijskich albo igrzyskach olimpijskich głuchych.

§ 11. Ustala się miesięczną maksymalną wysokość stypendium:

1) dla ucznia – do 200,00 zł;

2) dla studenta – do 250,00 zł;

3) za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe – do 300,00 zł.

§ 12. Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać:

1) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego dziecka;

2) zainteresowany student lub pełnoletni uczeń;

3) rektor lub dziekan uczelni wyższej;

4) dyrektor instytucji, placówki kulturalnej lub sportowej;

5) dyrektor placówki oświatowej po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej;

6) Burmistrz Mikołowa.

§ 13. 1. Kandydatów do stypendiów zgłasza się na wniosku o udzielenie stypendium, właściwym dla 
danego rodzaju stypendium.

2. Wzór wniosku o udzielenie stypendium, dla danego rodzaju stypendium, ustala Burmistrz Mikołowa 
w drodze zarządzenia.
§ 14. Do wniosku o udzielenie stypendium dołącza się poświadczone przez szkołę lub szkołę wyższą, 

placówkę kulturalną, oświatową lub sportową, za zgodność z oryginałem, kserokopie dokumentów, 
potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym 
złożenie wniosku, w przypadku:

1) gimnazjów – zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuacji przez ucznia nauki;
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2) absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – zaświadczenie z uczelni wyższej o przyjęciu na I semestr 
studiów;

3) absolwentów studiów pierwszego stopnia – zaświadczenie o przyjęciu na studia drugiego stopnia;

4) niepełnosprawnych sportowców – orzeczenie o niepełnosprawności.

5) wszystkich wnioskodawców: zaświadczenie o niepobieraniu stypendium z macierzystej szkoły, uczelni lub 
klubu sportowego za osiągnięcia objęte wnioskiem.

§ 15. Wnioski o udzielenie stypendiów rozpatruje Komisja Stypendialna, powołana przez Burmistrza 
Mikołowa w drodze zarządzenia.

§ 16. Wnioski o udzielenie stypendium należy kierować do Burmistrza Mikołowa, w przypadku:

1) uczniów – w terminie do 15 września każdego roku kalendarzowego;

2) studentów – w terminie do 15 października każdego roku kalendarzowego.

§ 17. 1. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub 
akademickim.

2. Wniosek może dotyczyć tylko jednego rodzaju stypendium, o którym mowa w § 3.
3. Uczeń lub student ubiegający się o stypendium nie może pobierać innego stypendium za osiągnięcia objęte 

wnioskiem.
§ 18. O udzieleniu lub odmowie udzielenia stypendium wnioskodawcę informuje się w terminie 14 dni od 

daty podjęcia Uchwały, o której mowa w § 24.
§ 19. Przyznane stypendium cofa się, jeśli uczeń lub student został:

1) skreślony z listy uczniów lub studentów albo przerwał naukę;

2) trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

3) skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 20. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium wnioskodawca winien niezwłocznie 
na piśmie powiadomić Burmistrza Mikołowa.

§ 21. 1. Stypendium cofa Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.
2. Cofnięcie stypendium nie wymaga Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa.

§ 22. Wypłaty stypendium, w przypadku jego cofnięcia, zaprzestaje się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zaistniała jedna z okoliczności wskazanych w §19.

§ 23. Stypendia są wypłacane w miesięcznych ratach.
§ 24. Rada Miejska Mikołowa zatwierdza, w drodze Uchwały, przedstawioną przez Burmistrza Mikołowa 

propozycję udzielenia stypendiów wraz z wysokością ich kwot dla poszczególnych uczniów i studentów, 
których nazwiska zostały umieszczone na liście.

§ 25. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 26. Traci moc Uchwała Nr X/202/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie 

Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 3896).
§ 27. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2016 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej treści w „Gazecie 

Mikołowskiej”.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Mikołowa

mgr Michał Rupik
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