UCHWAŁA NR 118.X.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku
lekarskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz
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.)
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. Określa się regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej
na kierunku lekarskim, w tym rodzaj, kryteria i sposób przyznawania stypendium dla studentów kształcących
się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, wysokość stypendium, warunki wypłacania oraz warunki zwrotu
stypendium.
§ 2. Regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku
lekarskim stanowi załącznik do Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski
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Załącznik do uchwały Nr 118.X.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
§ 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, kryteria i sposób przyznawania stypendium dla studentów
kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, wysokość stypendium, warunki wypłacania oraz
warunki zwrotu stypendium.
§ 2. 1. Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim,
którzy podejmą zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina
Częstochowa jest organem założycielskim, po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu
12 miesięcy od zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.
2. Stypendium ma charakter pieniężny i jest przyznawane na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października danego
roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
§ 3. 1. Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, która/y spełnia kryterium uzyskania
za poprzedni rok akademicki średniej ocen nie mniejszej niż 4,2.
2. Stypendium może być przyznane studentce/studentowi w przypadku :
1) zaliczenia w terminie V roku studiów tj. do 3 września danego roku i wpisania na kolejny rok akademicki;
2) nie powtarzania roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
3) nie korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz
rodzicielskiego.
§ 4. 1. Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium oraz zamieszcza
ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy najpóźniej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
2. Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowani składają w Urzędzie Miasta Częstochowy
lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków.
3. Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie z uczelni o statusie studentki/studenta;
2) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku;
3) oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu
macierzyńskiego i rodzicielskiego;
4) zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina
Częstochowa jest organem założycielskim, po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu
12 miesięcy po zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.
§ 5. 1. Wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych określonych w § 4 ust. 2 i 3, nie jest
rozpatrywany.
2. Prezydent Miasta Częstochowy przyznaje stypendium w oparciu o zapisy wymienione w § 3, w terminie
do 15 października, przy czym liczba przyznanych stypendiów oraz ich wysokość uzależniona jest od środków
finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Gminy Częstochowa.
3. Studenci o przyznaniu stypendium informowani są pisemnie.
§ 6. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.000,00 złotych brutto miesięcznie i jest wypłacana na
konto wskazane przez studentkę/studenta w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.
§ 7. 1. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy podpisanej między Prezydentem Miasta
Częstochowy a studentką/studentem.
2. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października danego roku
kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
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3. W terminie 14 dni od rozpoczęcia drugiego semestru studentka/student przedkłada Prezydentowi Miasta
Częstochowy aktualne zaświadczenie o odbywaniu studiów wydane przez uczelnię.
4. Utrata prawa do otrzymywania przyznanego stypendium następuje w przypadku:
1) nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia (drugiego) semestru zaświadczenia o odbywaniu studiów
wydanego przez uczelnię;
2) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.
5. Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Prezydenta Miasta Częstochowy
o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 2.
6. Stypendium nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności,
o których mowa w ust. 4.
§ 8. Stypendium wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania stypendium podlega zwrotowi
w przypadku:
1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie stypendium;
2) skreślenia z listy studentów;
3) rezygnacji z prawa do stypendium;
4) nie podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Miasto
Częstochowa jest organem założycielskim, po zakończeniu kształcenia nie później niż w ciągu 12 miesięcy
od daty zakończenia studiów;
5) wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie
leczniczym, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim, zawartej z osobą pobierającą
wcześniej stypendium przed upływem 3 lat od dnia zatrudnienia.
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