
 

 

  

UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. 

  

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. 2018, poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala,  co następuje: 

 

Zasady ogólne  

§ 1 

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

absolwentami szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 
2. Stypendium jest przyznawane za szczególne osiągnięcia i sukcesy uczniów/studentów 

uzyskane w roku szkolnym/akademickim, poprzedzającym termin przyznania 
stypendium. 

3. Ilość stypendiów i wysokość środków przyznanych na stypendia określa uchwała 
budżetowa na dany rok. 

 

Kryteria, zasady i tryb przyznawania stypendium 

§ 2 

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:  
1) zostali laureatami lub finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych lub 

zawodowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, 
2) zajęli I, II lub III miejsce w indywidualnych lub zespołowych zawodach sportowych 

na szczeblu ogólnopolskim lub zajęli I miejsce na szczeblu wojewódzkim lub brali 
udział w finale zawodów międzynarodowych, 

3) zajęli I, II lub III miejsce w konkursach i przeglądach artystycznych o zasięgu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

2. O stypendium mogą ubiegać się studenci uczelni polskich i zagranicznych, którzy: 
1) są aktywni naukowo uczestnicząc w pracach badawczych, 
2) publikują w wydawnictwach naukowych, 
3) osiągają sukcesy w konkursach naukowych uczelnianych, międzyuczelnianych lub 

międzynarodowych, 
4) zajęli I, II lub III miejsce w indywidualnych lub zespołowych zawodach sportowych 

na szczeblu ogólnopolskim lub brali udział w finale zawodów międzynarodowych. 
3. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy  (od września do czerwca)  
4. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych, w terminie do 25 każdego miesiąca.  
5. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Stypendialnej powołanej przez Radę Powiatu.  
6. Skład Komisji Stypendialnej, zwanej dalej Komisją stanowią: 

1) Przewodniczący Rady Powiatu, 
2) Przewodniczący Zarządu Powiatu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu 

Powiatu, 
3) Przewodniczący Komisji, Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Rady Powiatu,  



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

5) Naczelnik Wydziału Edukacji. 
7. Komisję powołuje się na okres 4 lat, pokrywających się z kadencją Rady Powiatu. 
8. Komisja na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu 

wyłania przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Komisji. 
9. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca 

przewodniczącego. 
10. Wniosek kandydata uzyskuje pozytywną opinię, po uzyskaniu zwykłej większości głosów 

członków Komisji, w obecności co najmniej 3 członków Komisji.  
11. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 
12. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który przekazuje się Zarządowi Powiatu. 

  

Zasady zgłaszania kandydatów 

§ 3 

1. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów składają dyrektorzy szkół prowadzonych 
przez Powiat Stalowowolski po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów składają indywidulanie studenci lub 
organizacje studenckie. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi 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. 
7. Wnioski złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.   

 

Przepisy końcowe 

§ 4 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Zarząd Powiatu na piśmie informuje 
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 przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na stypendia z powodu 

przyznania mniejszej liczby stypendiów  lub  utraty prawa do korzystania ze stypendium, 
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego może przyznać stypendium: 

1) kandydatowi zgłoszonemu zgodnie z zasadami określonymi w § 3  
2) z własnej inicjatywy, pod warunkiem, że kandydat spełnia kryteria zawarte w § 2 ust. 

1 lub ust. 2. 
3) przyznanie stypendium w trybie określonym w pkt 1) i pkt 2) nie podlega 

zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w § 2 ust. 5.  
 
 

Przetwarzanie danych osobowych  

§ 5 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 
Stalowa Wola. 

2. Administrator danych osobowych wyznacza Inspektora ochrony danych osobowych, 
kontakt: 15 643-37-09. 

3. Przechowywanie danych jest zgodne z kategorią archiwalną ujętą w Załączniku Nr 2 do 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 



4. Wnioskodawcy o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, mają prawo do: 
1) dostępu do treści danych 
2) sprostowania danych osobowych 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.  

 

§ 7 

Traci moc uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 marca   

2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. 

 

§ 8 

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

Województwa Podkarpackiego.                                                              

                                                                                                                                

                                  

 

 

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

         do Uchwały XXXIX/273/2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

                                                                                                                                                  z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  DLA UCZNIA 

  
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Szkoła ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Klasa/typ szkoły …………………………………………………….………………………………………………………... 

 
4. Adres stałego zamieszkania ………………………………………………………………………………………………. 
 
5. W roku szkolnym ………………../……………….., poprzedzającym termin przyznania stypendium 

uczeń uzyskał następujące sukcesy zgodnie z § 2 ust.1 (wymienić jakie?): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Rada Pedagogiczna w dniu …………………………….. pozytywnie zaopiniowała wniosek  
o przyznanie stypendium.                                                          

 

         

  ...……………………………………..............             …….......................................................      
                 pieczęć szkoły       podpis i pieczątka dyrektora szkoły    

   

 

      

 

Zapoznałam/em się z Uchwałą Nr ..………… Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia……... w sprawie 

przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski  

i studentów za znaczące osiągnięcia.  

 
           …………………….....…………………………………….......... 

                 data i podpis ucznia pełnoletniego  

       lub rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

         do Uchwały XXXIX/273/2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

                                                                                                                                                  z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  DLA STUDENTA 

  

1. Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Nazwa uczelni wyższej ……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Kierunek studiów ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Rok studiów …………………………………………………….………………………………………………………............. 
 

5. Adres stałego zamieszkania ………………………………………………………………………………………………. 
 

6. W roku akademickim ………………../……………….., poprzedzającym termin przyznania 
stypendium student uzyskał następujące sukcesy zgodnie z § 2 ust. 2 (wymienić jakie?): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………….....…………………………………….......... 
      podpis studenta lub pieczęć i podpis 

             przedstawiciela organizacji studenckiej 

 

   
 

 

Zapoznałam/em się z Uchwałą Nr ..………… Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia……... w sprawie 

przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski  

i studentów za znaczące osiągnięcia.  

 

 

 

…………………….....…………………………………….......... 
      podpis studenta lub pieczęć i podpis 

             przedstawiciela organizacji studenckiej 

 

 

 


