
UCHWAŁA NR XXIII/368/20 
RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące 
osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu 

udzielania stypendium Miasta Chorzów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) w związku z art.90t ust.4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.) oraz pkt.II.1. 
Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na 
terenie Miasta Chorzów, przyjętego uchwałą Nr XIV/227/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 
24 października 2019 roku 

Rada Miasta Chorzów 
uchwala 

§ 1.  

Ustanowić Stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia, będące 
wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, pobierających naukę w szkołach publicznych i niepublicznych 
na terenie Miasta Chorzów, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia. 

§ 2.  

1. Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje Prezydent Miasta na zasadach określonych 
w regulaminie udzielania stypendium Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Środki przeznaczone na stypendia pochodzą z budżetu Miasta Chorzów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr LII/228/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 
ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące 
wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta 
Chorzów. 

§ 5.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Chorzów 

 
 

Waldemar Kołodziej 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/368/20 

Rady Miasta Chorzów 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Regulamin udzielania Stypendium Miasta Chorzów 

§ 1.  

Stypendium Miasta Chorzów, zwane dalej „stypendium”, stanowi formę pomocy materialnej 
o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa. Jest wyróżnieniem 
indywidualnym dla ucznia, którego zdolności, kreatywność i zainteresowania wykraczają poza 
program szkoły. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspomagać 
stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach i olimpiadach. 

§ 2.  

1. Stypendium przyznawane jest uczniom mającym znaczące osiągnięcia, będące wynikiem ich 
uzdolnień i zainteresowań, pobierających naukę w szkołach publicznych i niepublicznych na terenie 
miasta Chorzów, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, którzy uczęszczają do: 

1) klasy IV lub klasy programowo wyższej szkoły podstawowej działających na terenie Miasta 
Chorzów, 

2) szkoły ponadpodstawowej, działającej na terenie Miasta Chorzów. 

2. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w okresie roku szkolnego poprzedzającego 
rok, w którym wnioskuje się o stypendium. 

3. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru 
stypendium socjalnego. 

4. Ilość i wysokość stypendiów w danym roku jest uzależniona od środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Chorzów oraz od ilości złożonych wniosków. 

5. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyznanie stypendium, złożonych w terminie, przekracza 
wartość środków finansowych zaplanowanych na ten cel na dany rok budżetowy, o przyznaniu 
stypendium decydują dodatkowe kryteria, w następującej kolejności oceniania: najwyższa średnia 
ocen na świadectwie, liczba ocen celujących na świadectwie, pozycja i liczba osiągnięć w olimpiadach 
lub konkursach na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim/okręgowym. 

6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. 

 
 

Komisja stypendialna 

§ 3.  

1. Komisję stypendialną powołuje Prezydent Miasta Chorzów. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – jako przewodniczący, 

2) Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Chorzów, 

3) Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów, 

4) czterech desygnowanych przez Prezydenta Miasta Chorzów dyrektorów chorzowskich szkół. 

3. Komisja działa w oparciu o Regulamin udzielania stypendium oraz przyjęty przez siebie Regulamin 
pracy. 
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4. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego, przynajmniej 
jeden raz w roku. 

5. Posiedzenie Komisji jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 5 jej członków. 

6. Do zadań Komisji stypendialnej należy analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie 
stypendium. 

 
 

Kryteria przyznawania stypendium 

§ 4.  

1. Stypendium Miasta Chorzów, zwane dalej stypendium, jest przyznawane za osiągnięcia i wyniki 
uzyskane w poprzednim roku szkolnym: 

1) uczniom klas IV lub klasy programowo wyższej szkoły podstawowej, jeżeli uzyskali średnią ocen 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 5,3 i posiadają tytuł: 

a) laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, 
umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej; 

b) laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty. 

2) uczniom klas szkół ponadpodstawowych, jeżeli uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych nie mniejszą niż 5,00 i posiadają tytuł: 

a) laureata, finalisty, uczestnika przedmiotowych olimpiad międzynarodowych; 

b) laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, 
umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej; 

c) uczestnika etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących 
i zawodowych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej. 

2. W roku szkolnym 2019/2020, w przypadku konkursów, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit.b 
stypendium przysługuje również ich finalistom. 

 
 

Zasady i tryb przyznania stypendium 

§ 5.  

1. Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy, tj. od września danego roku do czerwca 
następnego roku. 

2. Stypendium wypłacane jest do dnia 15 kalendarzowego każdego miesiąca, na wskazane przez 
stypendystę lub rodzica/opiekuna prawnego konto bankowe, lub wypłacane jest w Kasie Urzędu 
Miasta Chorzów.  

3. Nr konta bankowego lub informację o wypłacie stypendium w Kasie należy złożyć w terminie 14 dni 
od uzyskania decyzji. 

 
 

§ 6.  

1. Zgłoszenie kandydata do stypendium następuje na podstawie wniosku. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: pełnoletni uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni 
ucznia. 

3. Wniosek o Stypendium Miasta Chorzów powinien zawierać: 
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1) dane ucznia – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły, klasę do której 
uczęszcza uczeń, średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych na koniec roku szkolnego, wyniki 
w konkursach, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu, 

2) opinię szkoły, 

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę kopię świadectwa, 

4) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o tytule (laureata, finalisty), 

5) potwierdzoną przez szkołę średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych. 

4. Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data 
stempla pocztowego). 

5. Wnioski rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta Chorzów w terminie do końca października 
każdego roku. 

6. Przyznanie stypendium bądź odmowa przyznania następuje w formie decyzji administracyjnej. 

7. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
 

§ 7.  

1. Ucznia pozbawia się Stypendium jeżeli: 

1) nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

2) nie pobiera nauki na terenie Miasta Chorzów, 

3) jego postawa etyczna i zachowanie odbiegają od norm społecznych, 

4) pobiera inne stypendium (za wyjątkiem socjalnego). 

2. Rodziców/Opiekunów prawnych stypendystów zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów o zmianie szkoły poza trenem miasta Chorzów oraz innych 
zdarzeniach mogących mieć wpływ na konieczność wstrzymania wypłaty lub pozbawienia stypendium. 

 
 

Postanowienia końcowe 

§ 8.  

1. Decyzję o przyznaniu stypendium przekazuje się rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi. 

2. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości. 

3. Lista uczniów, którym przyznano stypendium zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Chorzów. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Chorzów 

1. Imię i nazwisko kandydata  

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

2. Adres zamieszkania kandydata  

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

3. Data urodzenia kandydata  

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

4. Telefon kontaktowy do pełnoletniego kandydata, rodzica/opiekuna prawnego 

....................................................................................................................................................... 

5. Telefon kontaktowy do kandydata 

....................................................................................................................................................... 

6. Szkoła i klasa ukończona przez kandydata  

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

᠆ średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na koniec roku szkolnego: ….........................…......... 

᠆ wyniki w konkursach, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu: 

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

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

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

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

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

7. Dane rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku nieletniego kandydata) 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.......................................................................... 

Adres:............................................................................................................................................ 

Załączniki do wniosku: 

1. Opinia szkoły. 

2. Potwierdzona przez szkołę kopia świadectwa. 

3. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o tytule (laureata, finalisty). 

4. Potwierdzona przez szkołę średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych. 

5. Klauzula informacyjna – Stypendium Miasta Chorzów 

Na podstawie art. 13 ust 1.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…), tzw. RODO przyjmuję do 
wiadomości, że: 

1) administratorem zamieszczonych we wniosku danych osobowych jest Miast Chorzów, 
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 32 416 54 32, e-mail: iod@chorzow.eu       ; 

3) dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium Miasta 
Chorzów na podstawie art.6 ust1 lit.C RODOw związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.) oraz Miejskiego Programu 
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wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Chorzów, 
przyjętego uchwałą Nr XIV/227/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 października 2019 r. oraz ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz.U.z 2020 r. poz.256 z późn. zm.); 

4) dane stypendystów zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Chorzów.Odbiorcami danych będzie MEN oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa a także podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów (Kancelaria 
Prawna, obsługa informatyczna); 

5) dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

6) dane będą przechowywane do czasu wypłacenia stypendium, a następnie zarchiwizowane zgodnie 
z kat. Archiwalną B5; 

7) istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia 
przetwarzania; 

8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego PUODO ul. Stawki 2, Warszawa; 

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest niemożność rozpatrzenia wniosku; 

10) dane osobowe nie będą służyć do profilowania. 

 
 
 

......................................   ..................................................................... 

(miejscowość i data)    (Podpis kandydata/rodzica /opiekuna prawnego) 
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