UCHWAŁA NR XX/246/2020
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Studentów –
mieszkańców Powiatu Będzińskiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), Rada Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanowić Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Studentów – mieszkańców Powiatu
Będzińskiego.
§ 2. Szczegółowe warunki przyznawania stypendium oraz tryb postępowania określa „Regulamin
Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Studentów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego”
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego
Jan Powałka
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Załącznik do uchwały Nr XX/246/2020
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Regulamin
Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu
Będzińskiego
§ 1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych
studentów - mieszkańców Powiatu Będzińskiego. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla
studenta i powinno sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań, a także pobudzać twórcze myślenie oraz
wspomagać umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
§ 2. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym dzień rozpoczęcia
naboru wniosków o przyznanie stypendium.
§ 3. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku akademickim może otrzymać student, który
spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest studentem i mieszkańcem jednej z gmin Powiatu Będzińskiego
2) legitymuje się średnią ocen co najmniej 4,5 liczoną jako średnia arytmetyczna ocen
z egzaminów i zaliczeń w roku akademickim poprzedzającym termin upływu składania wniosków,
3) uzyskał nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych i krajowych konkursach na pracę naukową,
organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia naukowe, jest autorem publikacji w wydawnictwach
naukowych i specjalistycznych, bierze udział w konferencjach i seminariach naukowych
organizowanych przez ośrodki badawcze w kraju i za granicą, jest uczestnikiem projektów badawczych
realizowanych przez instytucje naukowe, jest aktywnym członkiem koła naukowego.
2. Stypendium za szczególne osiągnięcia może otrzymać student kierunku artystycznego, który spełnia
wymogi określone w § 3 ust. 1-3 oraz uzyskał tytuł laureata lub zdobył co najmniej 3 miejsce
w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie lub festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest zgodny z jego kierunkiem studiów lub
odniósł sukces artystyczny w skali międzynarodowej.
3. Stypendium nie jest przyznawane za osiągnięcia za ostatni rok studiów, chyba że o stypendium ubiega się
absolwent studiów pierwszego stopnia, który rozpoczął studia drugiego stopnia.
§ 4. 1. Wniosek o stypendium składa zainteresowany student. Do wniosku należy dołączyć dokument
potwierdzający osiągnięcia kandydata w danym roku akademickim oraz status studenta.
2. Wnioski należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500
Będzin w terminie od 1 października do 31 października danego roku. Wnioski będą rozpatrywane
w terminie między 1 listopada a 30 listopada każdego roku.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna powołana mocą Uchwały Zarządu
Powiatu Będzińskiego. Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego określa skład komisji, której zadaniem jest
analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium oraz zaopiniowanie wniosków pod
kątem spełniania przez kandydatów warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. Protokół posiedzenia komisji zawierający opinię na temat kandydatów do stypendium przewodniczący
komisji stypendialnej przedkłada Zarządowi Powiatu Będzińskiego. Zarząd Powiatu Będzińskiego
przyjmuje informację nt. osób rekomendowanych do przyznania stypendium. Decyzję administracyjną
o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, podejmuje Starosta Będziński jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Będzińskiego.
3. Stypendium przyznaje się za poprzedni rok akademicki w formie jednorazowej wypłaty dla wyróżnionych
studentów, która wynosi maksymalnie 2000,00 zł brutto. Uzyskanie stypendium w jednym roku
nie wyklucza jego otrzymania w następnych latach. Stypendium wypłacane jest najpóźniej do dnia
31 grudnia każdego roku w formie przelewu na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w formie
wypłaty gotówkowej.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XX/246/2020
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Będzińskiego
jest ustanowione w związku uprawnieniami samorządu powiatowego nadanymi mocą ustawy
art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920), art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1086). Stypendium stanowi wyróżnienie indywidualne dla studentów, którzy osiągają
ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz liczne sukcesy odnoszone w przestrzeni
ogólnopolskiej
i międzynarodowej. Przyznane stypendium ma także na celu umożliwienie podejmowania dodatkowych
inicjatyw o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwojowym, których implementacja przyczyni się do
rozwoju osobistego oraz zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności.
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