UCHWAŁA NR 173.XV.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole
wyższej na kierunku lekarskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.1))
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. W regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na
kierunku lekarskim, stanowiącym załącznik do uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 3226) - wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „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 18 miesięcy po zakończeniu studiów, na okres nie krótszy
niż 3 lata.”;
2) w § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, która/y
spełnia kryterium uzyskania za poprzedni rok akademicki średniej ocen nie mniejszej niż 3,5.”;
3) w § 3. w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaliczenia w terminie V roku studiów, tj. do 30 września
danego roku i wpisania na kolejny rok akademicki”;
4) w § 4. w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „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 18 miesięcy po zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż
3 lata.”;
5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.000,00 złotych brutto
miesięcznie i jest wypłacana na konto wskazane przez studentkę/studenta w terminie do 20-go dnia
następnego miesiąca.”;
6) w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) niepodjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym
podmiocie leczniczym, dla którego Miasto Częstochowa jest organem założycielskim, po zakończeniu
kształcenia nie później niż w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia studiów;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

1) zm.

Dz.U. z 2018 r. poz. 2024, poz. 2245; Dz.U. z 2019 r. poz. 276, 534, 447, 577, 730, 823
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§ 3. 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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