
 

 

UCHWAŁA NR XV/92/2019 

RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia w nauce dla 

studentów – mieszkańców Będzina” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska Będzina 

uchwala: 

§ 1. Ustanowić stypendia dla studentów - mieszkańców Będzina za szczególne osiągnięcia w nauce.  

§ 2. Szczegółowe warunki przyznania stypendium określa "Regulamin Stypendium Miasta Będzina za 

szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów - mieszkańców Będzina", stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina 

 

 

Krzysztof Dudziński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 października 2019 r.

Poz. 6876



Załącznik do uchwały Nr xv/92/2019 

Rady Miejskiej Będzina 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

Regulamin Stypendium Miasta Będzina 

za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów – mieszkańców Będzina 

 

§ 1. O Stypendium Miasta Będzina mogą się ubiegać studenci zamieszkali na terenie Miasta Będzina. 

§ 2. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym dzień upływu 

terminu składania wniosków. 

§ 3. 1.  Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku akademickim może otrzymać student, który 

spełnia łącznie następujące warunki uwzględnione w pkt 1-5: 

1) jest mieszkańcem Będzina, 

2) jest studentem studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

3) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy zgodnego z kierunkiem studiów 

albo zdobył nagrodę w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie na pracę naukową, albo jest 

autorem znaczącej publikacji książkowej lub artykułu w czasopiśmie specjalistycznym, albo jest twórcą lub 

współtwórcą wynalazku objętego patentem, wzoru użytkowego lub topografii układu scalonego, 

4) swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach 

międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich albo osiągnięciami w pracy w kołach naukowych, 

udziałem w pracach naukowo-badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi, wystąpieniami 

na konferencjach lub sympozjach naukowych, albo aktywnie uczestniczył w projekcie prowadzonym przez 

uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim, 

5) uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów w danym roku akademickim – powyżej 4,5. 

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku akademickim może otrzymać student kierunku 

artystycznego, który spełnia warunki określone w ust. 1 w pkt 1-2 i 4 oraz uzyskał tytuł laureata albo zdobył co 

najmniej 3 miejsce w zgodnym z kierunkiem studiów ogólnopolskim konkursie, przeglądzie i festiwalu 

organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo 

odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej. 

3. Stypendium nie przysługuje studentowi za osiągnięcia w ostatnim roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Absolwent studiów pierwszego stopnia może się ubiegać o przyznanie stypendium pod warunkiem 

podjęcia studiów drugiego stopnia. 

5. Kandydat traci prawo ubiegania się o stypendium w przypadku otrzymania innego stypendium ze 

środków samorządowych Miasta Będzina za osiągnięcia w tym samym roku akademickim. 

§ 4. 1.  Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

1) zaświadczenie wydane przez szkołę wyższą potwierdzające kształcenie kandydata – kierunek studiów, 

semestr, tryb studiowania i średnią ocen za dany rok akademicki, 

2) dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia studenta w danym roku akademickim. 

2. Wniosek wraz załączoną dokumentacją należy wnieść do Prezydenta Miasta Będzina do 1 października 

danego roku. 

§ 5. 1.  Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie. 

2. Przyznane stypendium wypłaca się w dwóch transzach: 

1) do końca grudnia za okres od października do grudnia, 

2) do końca marca za okres od stycznia do czerwca. 
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§ 6. Prezydent Miasta Będzina rozstrzyga o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w trybie 

decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 7. Ustala się termin składania wniosków za osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019 do dnia 

5 listopada 2019 roku. 
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