
Uchwała Nr 1194/XLV/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad
oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustanawia się pomoc materialną w formie stypendium naukowego dla laureatów i finalistów zawodów 

stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, 
studiujących na terenie miasta Lublin - zwanego dalej „Stypendium”.

2. Stypendia przyznawane będą corocznie, studentom pierwszego roku, na okres od 1 października do 
30 czerwca, począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

§ 2

Kryteria przyznawania Stypendiów oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o ich przyznanie określa 
Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
1. Wysokość miesięcznego Stypendium ustala się na poziomie równym 25% wynagrodzenia ogłaszanego 

corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) lub 
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 5 tej samej ustawy.

2. Środki finansowe na Stypendia będą corocznie zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Załącznik do uchwały Nr 1194/XLV/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 października 2014 r.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej w formie Stypendium w ramach Programu wspierania 
laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie 

miasta Lublin

Rozdział 1.
Kryteria przyznawania Stypendiów

§ 1
1. Stypendium może być przyznane, z zastrzeżeniem ust. 2, studentowi, który spełnia łącznie poniższe 

kryteria:
1) ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku szkołę ponadgimnazjalną - bez 

względu na organ prowadzący szkołę;
2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, 

organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);

3) jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), na 
uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;

4) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich.

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub uczelniach może ubiegać się tylko o jedno 
Stypendium.

Rozdział 2.
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium

§ 2
1. Prawo składania wniosków o przyznanie Stypendium przysługuje studentom spełniającym kryteria 

określone w § 1 ust. 1.
2. Wniosek powinien być sporządzony poprzez czytelne wypełnienie formularza udostępnionego na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Lublin: www.um.lublin.eu lub w siedzibie Wydziału Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miasta Lublin.

3. Kompletnie wypełniony wniosek, w formie wydruku, opatrzony koniecznymi podpisami należy złożyć 
w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w terminie od 1 do 31 marca. 
W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, o dacie złożenia wniosku 
decyduje data stempla.

4. Wniosek powinien zawierać:
1) dane studenta, w tym dane umożliwiające wypłacenie Stypendium;
2) informacje na temat uzyskanych tytułów w olimpiadach oraz turniejach i ukończonej szkole 

ponadgimnazjalnej;
3) potwierdzenie przez upoważnionego pracownika uczelni spełnienia kryteriów wymienionych 

w § 1 ust. 1 pkt 3), 4);
4) podpisaną przez kandydata zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
5) kopie zaświadczeń, dyplomów, list wyników itp., wystawionych przez organizatora olimpiady, turnieju 

lub konkursu.
5. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium zostanie określony w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta 

Lublin.
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§ 3

Wniosek rozpatrywany jest pod kątem jego zgodności z wymaganiami opisanymi w niniejszym 
Regulaminie.

§ 4
1. Przyznane Stypendia są wypłacane w dwóch transzach:

1) w kwietniu, za okres od października do lutego;
2) w październiku, za okres od marca do czerwca.

2. Druga transza Stypendium zostanie wypłacona pod warunkiem dostarczenia do siedziby Wydziału Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w terminie do 30 września, zaświadczenia z dziekanatu uczelni 
o zaliczeniu przez studenta drugiego semestru pierwszego roku studiów na uczelni wyższej funkcjonującej 
na terenie Miasta Lublin.

3. Wypłata Stypendium następuje na konto bankowe wskazane przez studenta we wniosku.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 5
1. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów.
2. Obsługę organizacyjno-biurową Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego 

olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, prowadzi Wydział Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miasta Lublin.
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