
UCHWAŁA NR XXXIX/495/08

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta Krakowa

z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta

Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów studiów pierwszego i drugiego

stopnia krakowskich uczelni wyŜszych oraz zasad ich udzielania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/328/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2007 roku

w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie

uzdolnionych studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia krakowskich uczelni

wyŜszych oraz zasad ich udzielania wprowadza się następujące zmiany:

1/ tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie

uzdolnionych studentów oraz uczestników doktoranckich krakowskich uczelni

wyŜszych i innych jednostek naukowo-badawczych oraz zasad ich udzielania”;

2/ podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23

poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,

z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116

poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.

Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337/”;

3/ § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

1. Ustanawia się stypendia naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla

szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich,

których działalność naukowa i artystyczna moŜe przyczynić się do rozwoju

Krakowa lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.



-  2  -

2. Stypendia naukowe Miasta Krakowa są wyróŜnieniem  przyznawanym studentom

oraz uczestnikom studiów doktoranckich pobierającym naukę w publicznych

i niepublicznych szkołach wyŜszych i innych ośrodkach naukowo badawczych

w mieście Krakowie w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Za szkoły wyŜsze uznaje się jednostki działające na podstawie przepisów ustawy

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym /Dz. U. Nr 164 poz. 1365

ze zm./.

3. Stypendia przyznawane są corocznie na okres jednego roku akademickiego.”;

4/ § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

Stypendium na II semestr roku akademickiego 2007/08 jest przyznawane na okres od

marca 2008 roku do lipca 2008 roku.”.

5/ Załącznikowi do uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada

2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla

szczególnie uzdolnionych studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia

krakowskich uczelni wyŜszych oraz zasad ich udzielania nadaje się następujące

brzmienie:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW

NAUKOWYCH MIASTA KRAKOWA

DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH STUDENTÓW ORAZ

UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH KRAKOWSKICH UCZELNI

WYśSZYCH I INNYCH JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH

I. Tryb przyznawania stypendiów

1. W celu dokonania wyboru stypendystów powołuje się Komisję Stypendialną

w składzie:

a/ Przewodniczący oraz jeden przedstawiciel komisji właściwej do spraw edukacji

Rady Miasta Krakowa

b/ Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, właściwy do spraw edukacji;

c/ Dyrektor lub wicedyrektor wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego do

spraw edukacji;

d/ Pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa;

e/ Rektorzy lub przedstawiciele szkół wyŜszych w Krakowie;
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f/ Przedstawiciel Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie;

g/ Przedstawiciel Porozumienia Samorządu Studentów Uczelni Krakowa.

h/ Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk.

2. Komisję Stypendialną powołuje Prezydent Miasta Krakowa.

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, którym jest przewodniczący

komisji właściwej do spraw edukacji Rady Miasta Krakowa lub osoba przez niego

wyznaczona. Komisja podejmuje decyzje w obecności, co najmniej połowy składu.

4. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje rektorom szkół wyŜszych, Prezydentowi

Miasta Krakowa, Komisji Rady Miasta właściwej do spraw edukacji, organizacjom

studenckim oraz indywidualnie studentowi.

5. Kandydat powinien złoŜyć wniosek według wzoru, który ustalonego przez Komisję

Stypendialną na Dziennik Podawczy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa do

30 października kaŜdego roku.

6. Nabór wniosków na II semestr roku akademickiego 2007/2008:

a/ stypendia przyznawane są na okres od marca 2008 do lipca 2008

b/ termin składania wniosków od 1 maja 2008 do 31maja 2008

c/ rozpatrzenie wniosków nastąpi do 30 czerwca 2008

d/ uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się w lipcu 2008

7. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje między innymi:

a/ określenie uczelni, na której wnioskujący jest studentem,

b/ przebieg studiów (średnia z ostatnich dwóch lat; potwierdzona przez uczelnię

terminowość zaliczania poszczególnych lat studiów-informacje na temat wpisów

warunkowych, powtarzania roku, przebywania na urlopie; naleŜy równieŜ

uwzględnić studia równoległe na innym kierunku czy uczelni),

c/ informacje o pracach studenta (referaty, działalność na rzecz Krakowa),

d/ informacje o udokumentowanych osiągnięciach,

e/ innych pobieranych stypendiach.

8. Do wniosku muszą zostać załączone oryginały lub poświadczone za zgodność

z oryginałem kopie mówiące o osiągnięciach studenta opisanych we wniosku.

9. Ilość przyznanych stypendiów zaleŜy od środków finansowych, jakie Rada Miasta

Krakowa zarezerwuje w budŜecie na dany rok budŜetowy, jednakŜe nie więcej niŜ

50 osób rocznie.
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10. Stypendia są przyznawane na okres 10 miesięcy - od l października kaŜdego roku do

31 lipca następnego roku, za wyjątkiem II semestru roku akademickiego 2007/2008.

Miesięczna rata stypendium to równowartość 60% przeciętnego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw bez wpłat nagród z zysku, ogłoszonego na podstawie art.

7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o poŜyczkach i kredytach studenckich /Dz. U.

Nr 108 poz. 685, z późn. zm./ obwieszczeniem Prezesa GUS w wysokości

obowiązującej na dzień przyznania stypendium.

11. Komisja Stypendialna wyłania stypendystów i wnioskuje do Prezydenta Miasta

Krakowa o przyznanie stypendiów. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Krakowa

w drodze Zarządzenia.

12. Komisja Stypendialna kończy pracę do 30 listopada kaŜdego roku, z wyjątkiem II

semestru roku akademickiego 2007/2008.

13. Po przyznaniu stypendiów przez Prezydenta Miasta Krakowa do nagrodzonych

studentów zostaje wysłana informacja o przyznaniu stypendium.

II. Kryteria przyznawania stypendiów

1.. Stypendium naukowe Miasta Krakowa moŜe być przyznane studentowi, który spełnia

łącznie następujące kryteria:

a/ Jest studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich publicznych lub

niepublicznych krakowskich szkół wyŜszych i innych jednostek naukowo-

badawczych, w systemie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,

b/ Działalność naukowa i artystyczna studenta moŜe przyczynić się do rozwoju

Krakowa lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki i jest zgodna ze Strategią

Rozwoju Krakowa,

c/ W terminie określonym w regulaminie uczelni, zaliczył co najmniej drugi rok

studiów licząc sumarycznie studia I, II i III stopnia,

d/ Uzyskał w okresie ostatnich dwóch lat średnią wyŜszą od średniej wymaganej na

danej uczelni do uzyskania stypendium za wyniki w nauce (we wniosku o ile

średnia studenta przekracza średnią wymaganą na danej uczelni do uzyskania

stypendium za wyniki w nauce, potwierdzona przez uczelnię),

e/ Nie przebywa na urlopie, z zastrzeŜeniem urlopów naukowych i w ramach

stypendiów zagranicznych,

f/ Nie powtarzał roku.
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III. Tryb realizacji stypendiów.

1. Wypłata stypendium będzie następowała indywidualnie na konto studenta.

2. Wysokość środków finansowych na stypendia corocznie ustala w budŜecie Rada

Miasta Krakowa.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady

Marta PATENA


