UCHWAŁA NR LXX/637/2021
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia
zatrudnienia na terenie miasta Radomia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r.,
poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się
do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 3. Traci moc uchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie przyznawania
stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie
miasta Radomia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radomiu
Kinga Bogusz
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Załącznik do uchwały Nr LXX/637/2021
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 20 grudnia 2021 r.
REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia
zatrudnienia na terenie miasta Radomia

§ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych
przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2. O ile w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą
na terenie miasta Radomia, będący organizatorem stażu;
2) stypendium – należy przez to rozumieć pomoc materialną przyznawaną studentom uczelni wyższych,
przygotowującym się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia;
3) studencie – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na:
a) co najmniej drugim roku studiów pierwszego stopnia albo
b) co najmniej drugim roku jednolitych studiów magisterskich albo
c) studiach drugiego stopnia,
4) stypendyście – należy przez to rozumieć studenta, któremu przyznano stypendium na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie;
5) stażu – należy przez to rozumieć nabywanie przez stypendystę u przedsiębiorcy, w kraju lub za granicą,
umiejętności koniecznych do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie miasta Radomia;
6) uczelni – należy przez to rozumieć uczelnię publiczną i niepubliczną, o której mowa w art.13 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);
7) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium;
8) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć studenta wnioskującego o przyznanie stypendium.
§ 2. Celem przyznania stypendium jest aktywizacja studentów do stałego rozwoju i nabywania praktycznych
umiejętności oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy.
§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest studentom przygotowującym się do podjęcia pracy u przedsiębiorcy.
2. Stypendium może być przyznane na okres od trzech do sześciu miesięcy, raz w ciągu całego okresu nauki
na uczelni.
3. Stypendium jest przyznawane na pokrycie kosztów stażu w kraju i za granicą.
4. Stypendium przyznawane jest niezależnie od przyznanych studentowi innych wyróżnień, nagród finansowych
oraz stypendiów pochodzących z innych źródeł.
§ 4. 1. Maksymalna miesięczna kwota stypendium nie może przekroczyć kwoty 1800 złotych brutto.
2. Liczba przyznanych stypendiów oraz ich wysokość uzależniona jest od środków finansowych zagwarantowanych
na ten cel w budżecie miasta Radomia.
3. Decyzję o liczbie i wysokości stypendium każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Radomia, kierując się
możliwościami finansowymi miasta Radomia.
4. Stypendium może być także przyznane ze środków pochodzących z innych źródeł.
§ 5. Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia następujące wymagania:
1) posiada miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia;
2) posiada status studenta uczelni;
3) w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskał średnią ocen z egzaminów nie niższą niż
3,75;
4) złożył prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami.
§ 6. Wniosek winien być złożony na formularzu, którego wzór określa Prezydent Miasta Radomia, w terminie
i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
§ 7. 1. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Komisję stypendialną, powołaną w składzie pięcioosobowym przez
Prezydenta Miasta Radomia.
2. Tryb pracy Komisji stypendialnej określa Regulamin pracy Komisji stypendialnej ustalony przez Prezydenta
Miasta Radomia.
3. Do zadań Komisji stypendialnej należy:
1) ocena wniosków o przyznanie stypendium;
2) rekomendowanie liczby proponowanych stypendiów oraz ich wysokości.

Id: E4FD796A-E079-44FA-8DB7-934017604E21. Uchwalony

Strona 1

4. W razie stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, Komisja stypendialna wzywa wnioskodawcę
do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.
5. Wniosek o przyznanie stypendium pozostaje bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie;
2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu;
3) rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o stypendium.
6. Obsługę administracyjną Komisji stypendialnej zapewnia Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Radomiu.
§ 8. 1. Wypłatę stypendium każdorazowo poprzedza podpisanie ze stypendystą umowy stypendialnej, której wzór
określa Prezydent Miasta Radomia.
2. Stypendium wypłacane jest za każdy miesiąc stażu, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.
§ 9. Stypendysta zobowiązany jest do:
1) utrzymania statusu studenta przez cały okres pobierania stypendium;
2) zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy, a także nabywania nowych umiejętności;
3) terminowego realizowania programu stażu oraz godnego reprezentowania miasta Radomia;
4) przedłożenia Prezydentowi Miasta Radomia, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia stażu,
pisemnego sprawozdania zawierającego opis przebiegu stażu, zakresu zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności,
a także opinię organizatora stażu zawierającą ocenę realizacji zadań podczas stażu;
5) podjęcia pracy u przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, nie później niż
w terminie 1 miesiąca od ukończeniu stażu.
§ 10. Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego stypendium, w przypadku, gdy:
1) w czasie trwania stażu utracił status studenta;
2) z własnej winy doprowadził do przerwania stażu;
3) podał nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie stypendium;
4) nie spełnił warunku określonego w § 9 pkt 5 niniejszego regulaminu.
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