
 

 

UCHWAŁA NR LII/963/18 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 6 września 2018 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. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) oraz Miejskiego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Chorzów, przyjętego uchwałą Nr LII/962/18 

Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 roku 

Rada Miasta Chorzów 

uchwala 

§ 1. Ustanowić Stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia, będące 

wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, zamieszkałych oraz uczęszczających do szkół na terenie Miasta 

Chorzów. 

§ 2. 1. Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje Prezydent Miasta na zasadach określonych 

w regulaminie udzielania stypendium Miasta Chorzów uczniom, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chorzów 

 

 

Waldemar Kołodziej 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 września 2018 r.

Poz. 5606



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/963/18 

Rady Miasta Chorzów 

z dnia 6 września 2018 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, którzy zamieszkują na terenie Miasta Chorzów oraz uczęszczają do: 

1) klasy IV lub klasy programowo wyższej szkoły podstawowej lub oddziałów dotychczasowych gimnazjów 

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. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. 

6. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie o przyznanie stypendium mogą ubiegać się również 

uczniowie uczęszczający w poprzednim roku szkolnym do gimnazjum lub oddziału gimnazjalnego w szkole 

podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

dla młodzieży, działającej na terenie Miasta Chorzów, z wyłączeniem szkoły dla dorosłych, do czasu 

wygaśnięcia szkół danego typu. 

Komisja stypendialna 

§ 3. 1. Komisję stypendialną powołuje Prezydent Miasta Chorzów. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. Społecznych – 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. 

1. Komisja działa w oparciu o Regulamin udzielania stypendium oraz przyjęty przez siebie Regulamin 

pracy. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. 

3. Posiedzenie Komisji jest prawomocne jeżeli bierze w niej udział 2/3 jej członków. 

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

stypendium. 
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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 oraz oddziałów dotychczasowych 

gimnazjów, jeżeli uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 5,00 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i posiadają tytuł: 

a) laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, 

umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej; 

b) laureata ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów; 

c) finalisty ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów; 

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

2) Uczniom klas szkół ponadpodstawowych oraz oddziałów szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli uzyskali 

średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania i posiadają tytuł: 

a) laureata, finalisty, uczestnika przedmiotowych olimpiad międzynarodowych; 

b) laureata przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście 

Ministra Edukacji Narodowej; 

c) finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na 

liście Ministra Edukacji Narodowej; 

d) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, 

umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej. 

3) Absolwent szkoły, któremu przyznano stypendium za jego osiągnięcia w ostatnim roku nauki zachowuje do 

niego prawo przez okres na jaki zostało ono przyznane. 

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 każdego miesiąca na wskazane przez stypendystę lub 

rodzica/opiekuna prawnego konto bankowe lub wypłacane jest w Kasie Urzędu Miasta Chorzów. 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, na 

podstawie zgłoszeń: 

1) Rady Pedagogicznej, 

2) Rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia. 

2. Absolwent szkoły ponadpodstawowej występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły, którą ukończył. 

3. Wniosek o Stypendium Miasta Chorzów powinien zawierać: 

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, 

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu, 

2) wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego ubiegającego się o stypendium skierowany 

do Dyrektora szkoły, 

3) oświadczenie rodziców /opiekunów lub pełnoletniego kandydata do stypendium wyrażające zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrywaniem wniosku o przyznanie 

stypendium i jego wypłatę, 
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4) informację o numerze konta bankowego na który będą przekazywane transze stypendium lub wniosek 

o wypłatę w Kasie UM Chorzów, 

5) opinię szkoły, 

6) potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa, 

7) potwierdzoną przez szkołę kopię osiągnięć ucznia. 

4. Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 14 września każdego roku w Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Miasta Chorzów. 

5. Wnioski rozpatrywane są przez Prezydenta w terminie do końca września 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 na wniosek dyrektora szkoły jeżeli: 

1) zaniedbuje rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań, 

2) nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

3) nie jest już mieszkańcem Miasta Chorzów, 

4) jego postawa etyczna i zachowanie odbiegają od norm społecznych. 

2. Rodziców/Opiekunów prawnych stypendystów oraz dyrektorów zobowiązuje się do niezwłocznego 

powiadomienia Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów o zmianie miejsca zamieszkania oraz innych 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na konieczność wstrzymania wypłaty lub pozbawienia stypendium. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium przekazuje się rodzicom, pełnoletniemu uczniowi oraz 

dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

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

3. Lista uczniów, którym zostanie przyznane stypendium zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Chorzów. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§ 9. 1. Wnioski o stypendia na rok szkolny 2018/2019, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 

2017/2018 należy składać od 01 do 12 października 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów. 

2. Wypłata pierwszej transzy stypendium nastąpi niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosków przez Prezydenta 

Miasta Chorzów. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

 

…………………………………….. 

Pieczęć szkoły 

Wniosek o przyznanie 

stypendium Miasta Chorzów 

1. Imię i nazwisko kandydata 

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

2. Adres zamieszkania  kandydata 

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

3. Data urodzenia kandydata 

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

4. 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: 

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

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

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

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

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

5. Dane rodziców kandydata/opiekunów prawnych  

Imię i nazwisko matki: ……………………………………………………..........................………….….… 

Adres: ………………………………………………............................……………………………..…….. 

Imię i nazwisko ojca: ..………………………………………………...........................……………….…… 

Adres: …………………………………………………………………………..............................….……. 

Telefon: ……………………………………………………………………………...................….….……. 

Numer konta bankowego: …………………………………………………………........................…..…… 

6. Dane wnioskodawcy – szkoły, adres, telefon 

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

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

 

…….........……………………….. 

Data  ……………..........….      Podpis dyrektora szkoły 
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Załączniki do wniosku: 

1. Uzasadnienie rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego ubiegającego się o stypendium 

skierowane do Dyrektora szkoły. 

2. Oświadczenie rodziców /opiekunów lub pełnoletniego kandydata do stypendium wyrażające zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrywaniem przez Prezydenta wniosku 

o przyznanie stypendium. 

3. Informacja o numerze konta bankowego na który będą przekazywane transze stypendium lub wniosek 

o wypłatę w Kasie UM Chorzów. 

4. Opinia szkoły. 

5. Potwierdzona przez szkołę kopia świadectwa. 

6. Potwierdzona przez szkołę kopia osiągnięć ucznia. 
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