
 

 

UCHWAŁA NR XVII/162/2019 

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

z dnia 2 grudnia 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 

Rada Miejska Mikołowa 

uchwala: 

§ 1. Ustanawia się stypendium Burmistrza Mikołowa za wybitne wyniki w nauce dla studentów 

zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów zwane dalej "stypendium". 

§ 2. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i jest dla studenta 

wyróżnieniem indywidualnym, wyrazem uznania dla prezentowanego przez niego poziomu wiedzy i osiągnięć 

w danej dyscyplinie naukowej. 

§ 3. Stypendium o którym mowa w § 1 może zostać przyznane studentowi, który w roku akademickim 

którego dotyczy wniosek spełnił przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) uzyskał średnią ocen końcowych co najmniej 4,70; 

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy; 

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

4) jest autorem źródłowej publikacji naukowej (która opisuje badania własne autora lub bezpośrednio mu 

podlegającego zespołu naukowego). 

§ 4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić pełnoletni student lub rodzic/opiekun prawny 

studenta.  

§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium należy wnieść w formie pisemnej do Burmistrza Mikołowa do 

20 stycznia 2020 roku za rok akademicki 2018/2019, a za kolejne lata akademickie do 20 sierpnia w roku 

akademickim, którego dotyczy wniosek. 

§ 6. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające uzyskanie osiągnięć określonych w § 3 uchwały. 

§ 7. Rozpatrzenie wniosku następuje w trybie postępowania administracyjnego.   

§ 8. Studentowi może być przyznane tylko jedno stypendium za dany rok akademicki. 

§ 9. Maksymalna wysokość stypendium wynosi: 

1) 1000 zł za spełnienie jednego warunku określonego w § 3 uchwały, 
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2) 2000 zł za spełnienie więcej niż jednego warunku określonego w § 3 uchwały. 

§ 10. Przyznane stypendium wypłaca się jednorazowo w formie wskazanej przez wnioskodawcę. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa 
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