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UCHWAŁA NR XII/79/2011
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 
i studentów za znaczące osiągnięcia. 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

Zasady ogólne 

§ 1. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

2. O stypendium mogą ubiegać się studenci zamieszkali na terenie Powiatu Stalowowolskiego lub będący 
absolwentami szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

3. Stypendium jest przyznawane za szczególne osiągnięcia i sukcesy uczniów/studentów uzyskane w roku 
szkolnym/akademickim, poprzedzającym termin przyznania stypendium. 

4. Ilość stypendiów i wysokość środków przyznanych na stypendia określa Rada Powiatu w uchwale 
budżetowej (rezerwa celowa). 

Zasady udzielania stypendium 

§ 2. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie: 

a) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym, 

b) medaliści indywidualnych i zespołowych zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, 

c) laureaci i finaliści konkursów i przeglądów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

2. O stypendium mogą ubiegać się studenci uczelni polskich i zagranicznych: 

a) aktywni naukowo i uczestniczący w pracach badawczych, 

b) publikujący w wydawnictwach naukowych, 

c) osiągający sukcesy w konkursach naukowych uczelnianych i międzyuczelnianych oraz międzynarodowych. 

3. Stypendium przyznawane jest na okres: 10 miesięcy (od września do czerwca) 

4. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych, w sposób określony przez stypendystę (gotówką lub 
przelewem na wskazane konto), w terminie do 25 każdego miesiąca. 

Tryb składania wniosków o przyznanie stypendium 

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów mogą składać organizacje studenckie oraz 
indywidualnie studenci. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów mogą składać dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat 
Stalowowolski oraz indywidualnie uczniowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Do wniosku o przyznanie stypendium załącza się poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata. 

6. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w terminie do 10 
lipca. 

Organy uprawnione do przyznawania stypendium 



Id: GHTWK-ILCMJ-ECUML-HCMJH-EYOZA. Podpisany Strona 2

§ 4. 1. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Stypendialnej 
powołanej przez Radę Powiatu. 

2. Skład Komisji Stypendialnej, dalej zwanej Komisją stanowią: 

a) Przewodniczący Rady Powiatu, 

b) Przewodniczący Zarządu Powiatu, lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu Powiatu, 

c) Przewodniczący Komisji, Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady 
Powiatu, 

d) Przedstawiciel Radnych z Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Rady Powiatu, 

e) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia. 

3. Komisję powołuje się na okres 4 lat, pokrywających się z kadencją Rady Powiatu. 

4. Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu wyłania 
ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Komisji. 

5. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca 
przewodniczącego. 

6. Wniosek kandydata uzyskuje pozytywną opinię, po uzyskaniu zwykłej większości głosów członków 
Komisji, w obecności co najmniej 3 członków Komisji. 

7. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, podpisany przez przewodniczącego i członków Komisji, który 
przekazuje się Zarządowi Powiatu. 

Przepisy końcowe 

§ 5. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Zarząd Powiatu na piśmie informuje bezpośrednio 
zainteresowane osoby. 

2. Uroczystość wręczenia stypendiów odbywa się w miesiącu październiku. 

3. Skreślenie stypendysty z listy uczniów/studentów powoduje utratę prawa do korzystania ze stypendium. 

4. W sytuacji określonej w ust. 3 prawo do korzystania ze stypendium otrzymuje osoba, która była następną 
w klasyfikacji przy ubieganiu się o przyznanie stypendium. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/225/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2011

Rady Powiatu Stalowowolskiego

z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie styp. dla studentow 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/2011

Rady Powiatu Stalowowolskiego

Zalacznik1.doc
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z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały w spr. styp.dla ucznia 

Zalacznik2.doc

