Projekt
z dnia 14 października 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. 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 Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 roku
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 9 grudnia 2019,
poz. 8497).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
W wyniku zmian wprowadzonych w art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty Gmina Mikołów dokonała reformy przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych
dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i obecnie:
- ponieważ Gmina Mikołów jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych Burmistrz
Mikołowa w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży na podstawie uchwały nr XXX/281/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych
dzieci i młodzieży (DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.6956) przyznaje nagrody, które stanowią formę
wsparcia finansowego dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych z terenu Mikołowa,
- Starosta Mikołowski na podstawie uchwały Nr VI/042/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania „Stypendium Starosty
Mikołowskiego” w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży (DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.2577) przyznaje stypendia uczniom szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski - liceum ogólnokształcącego, technikum,
branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole
I stopnia,
- studenci uczelni wyższych otrzymują stypendia rektora lub ministra dla najlepszych studentów.
Mając powyższe na uwadze, uchylenie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVII/162/2019
z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów należy uznać za
uzasadnione.
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