
 

 

UCHWAŁA NR XVII/113/2016 

RADY POWIATU W SZYDŁOWCU 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

w sprawie zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 10 a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1445 ze zm.), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W regulaminie przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego  stanowiącym załącznik  

do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie zasad przyznawania 

Stypendium Starosty Szydłowieckiego wprowadza się poniższą zmianę: 

1) w § 2 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5, wówczas § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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; 

5) uzyskali średnią z przedmiotów (modułów) zawodowych, co najmniej 5,00 oraz ogólną średnią 

nie mniejszą niż 4,5”. 

2. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu: 

Anita Gołosz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r.

Poz. 5728
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