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UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY POWIATU W SZYDŁOWCU
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego, określone
w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W budżecie powiatu zabezpiecza się corocznie środki finansowe z przeznaczeniem na przyznawanie
uczniom szkół, dla których Powiat Szydłowiecki jest organem prowadzącym, Stypendium
StarostySzydłowieckiegozgodnie z zasadami określonymi w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII / 80 / 2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz
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Załącznik do uchwały Nr VII/40/2015
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Regulamin
przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego
§1
Starosta Szydłowiecki, po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Szydłowcu, przyznaje
stypendia dla uczniów szkół, dla których Powiat Szydłowiecki jest organem prowadzącym,
w przypadku spełnienia jednego z podanych w § 2 kryteriów.

§2
1. Stypendium może być przyznane uczniom szkół, którzy posiadają co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania oraz w poprzedzającym semestrze:
1) uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00;
2) uzyskali tytuł laureata, finalisty lub otrzymali wyróżnienie w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, regionalnym lub ogólnopolskim;
3) uzyskali wysokie wyniki (I, II lub III miejsce) we współzawodnictwie sportowym
na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w sporcie wyczynowym;
4) mają osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne,
muzyka, teatr, literatura, fotografia, sztuka ludowa – wystawy, koncerty indywidualne
i zbiorowe, przeglądy, konkursy, festiwale.
§3
Wysokość kwoty stypendium ustala corocznie Zarząd Powiatu w Szydłowcu. Miesięczna
wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w § 2 pkt 1
ppkt b i c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o
zasiłek
rodzinny
oraz
wysokości
świadczeń
rodzinnych,
w
związku
z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§4
1. Stypendium przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły, który ma obowiązek zasięgnięcia
opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
2. Dyrektor po dokonaniu weryfikacji wniosków złożonych przez wychowawców klas
sporządza zbiorczy wniosek o przyznanie stypendium, który składa w Starostwie
Powiatowym w Szydłowcu, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po klasyfikacji
półrocznej i rocznej.
3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Formularze wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.
§5
Stypendium Starosty Szydłowieckiego jest wypłacane raz w semestrze przez szkołę,
do której uczęszcza uczeń.
§6
Uczeń, który nie wypełnia obowiązków i nie przestrzega zapisów statutu szkoły w danym
roku szkolnym nie może otrzymywać Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania
Stypendium Starosty Szydłowieckiego

Wniosek o przyznanie
Stypendium Starosty Szydłowieckiego
Szkoła: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Rok szkolny/semestr: …………………………………………………………………………...

L.p.

Nazwisko i imię
ucznia

Klasa,
data
urodzenia

Średnia ocen

Ocena z
zachowania

Szczegółowy
zakres i poziom
osiągnięć
potwierdzony
załączoną
dokumentacją

Uwagi

Uzasadnienie:

Opinia Rady Pedagogicznej:

Opinia Samorządu Uczniowskiego:

Wychowawca klasy
…………………………………….
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Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania
Stypendium Starosty Szydłowieckiego

Zbiorczy wniosek o przyznanie
Stypendium Starosty Szydłowieckiego

Szkoła: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Rok szkolny/semestr: …………………………………………………………………………...

L.p.

Nazwisko i imię
ucznia

Klasa,
data
urodzenia

Średnia Ocena z
ocen
zachowania

Opisowy
szczegółowy zakres
i poziom osiągnięć
potwierdzony
załączoną
dokumentacją

Uwagi

Dyrektor szkoły
…………………………………….

