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UCHWAŁA NR XXX/607/16
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów matematycznych dla studentów pierwszego roku
wrocławskich uczelni wyższych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) w związku z art. 173a i 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Przyznaje się stypendia studentom studiującym we Wrocławiu na I roku studiów jednolitych
magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych,
którzy zdali egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym.
§ 2. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium przez studentów, o których mowa w § 1,
jest:
1) ukończenie wrocławskiej szkoły ponadgimnazjalnej;
2) zdany w pierwszym terminie egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym z wynikiem
nie mniejszym niż 30% punktów lub zdany egzamin z matematyki w ramach matury międzynarodowej;
3) podjęcie studiów stacjonarnych na kierunkach z zakresu nauk ścisłych lub technicznych we Wrocławiu
zgodnie z katalogiem studiów.
2. Wnioski o udzielenie stypendium, o którym mowa w § 1, składają studenci w terminie
do 31 października danego roku akademickiego.
3. Wnioski winny zawierać:
1) kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
2) kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
3) zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia na kierunek, o którym mowa w § 2 pkt 2;
4) informację o innych pobieranych stypendiach.
4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane studentowi jednokrotnie w czasie trwania
studiów, na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego
ubiegania się o nie.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r.
poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240,
1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64.
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5. Przy rozpatrywaniu wniosków nie będą brane pod uwagę wnioski studentów, którzy zdali egzamin
maturalny, o którym mowa w ust. 1, w terminie poprawkowym.
6. Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w § 2 ust. 1, i od wielkości środków finansowych na ten cel w uchwale budżetowej.
§ 3. 1. Prezydent Wrocławia przyznaje stypendia kandydatom spełniającym warunki określone niniejszą
uchwałą.
2. Informację o przyznanym stypendium otrzymuje student oraz uczelnia, na której studiuje.
3. Lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Stypendia wypłacane są co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
§ 5. 1. Student pobierający stypendium niezwłocznie zawiadomi udzielającego stypendium o tym,
że przestał spełniać warunki określone uchwałą lub został skreślony z listy studentów.
2. Student, któremu zostało przyznane stypendium, traci prawo do jego pobierania od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przestał spełniać warunki określone uchwałą lub został
skreślony z listy studentów.
§ 6. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów będzie określana corocznie w uchwale
budżetowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:
R. Granowska

