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Uchwała Nr 84/VIII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie 
uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, 

zamieszkujących na terenie Gminy 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 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 173a i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Przyznaje się pomoc materialną w formie stypendium naukowego dla 

wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych, zwanych 
dalej studentami oraz uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich, zwanych dalej doktorantami, zamieszkujących na 
terenie Gminy Lublin, których działalność naukowa lub artystyczna 
może przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący 
wkład w rozwój nauki. 

2. Stypendia przyznawane będą corocznie na okres od 1 października do 
30 czerwca. 

§ 2
1. Sposób i terminy ubiegania się o stypendia, o których mowa w § 1 oraz tryb 

ich przyznawania określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3
1. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1, będą corocznie 

zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin, pod nazwą zadania „Miejski 
program stypendialny dla studentów i doktorantów”. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów ustala się na poziomie 
równym 45% brutto minimalnego 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.), z zastrzeżeniem, iż maksymalna 
liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120. 

3. Wysokość miesięcznego stypendium dla doktorantów ustala się na 
poziomie równym 60% brutto minimalnego 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.), 
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z zastrzeżeniem, iż maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może 
przekroczyć 30. 

§ 4
Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 5
1. Traci moc, z zastrzeżeniem ust. 2, uchwała Nr 995/XL/2010 Rady Miasta 

Lublin z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów 
wybitnie zdolnym studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych, 
mieszkającym na terenie gminy Lublin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 
Nr 56, poz. 1141). 

2. Stypendia przyznane w oparciu o uchwałę wymienioną w ust. 1 są 
wypłacane na podstawie wydanych decyzji. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

84/VIII/2011

Rady Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2011 r.

Zalacznik1.doc

Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla wybitnie 
uzdolnionych studentów oraz doktorantów zamieszkujących na terenie 

Gminy Lublin 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 

84/VIII/2011

Rady Miasta Lublin

Zalacznik1.doc
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z dnia 31 marca 2011 r.

Zalacznik2.doc

Wniosek o przyznanie stypendium z „Miejskiego programu 
stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki ...... 

Zalacznik2.doc

