
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/578/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/211/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim, realizowanego w ramach 

Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc  

stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
1)

) oraz 

art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
2)

) uchwala się, co na-

stępuje:  

§ 1. W uchwale nr XI/211/11 Sejmiku Woje-

wództwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woje-

wództwie dolnośląskim, realizowanego w ramach 

Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

– Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc stypen-

dialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (Dz. 

Urz. Woj. Dol. Nr 147, poz. 2466) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:  

„18) wsparcie stypendialne – stypendium przydzie-

lane na okres roku szkolnego, jednak nie dłuższy 

niż do zakończenia przez stypendystę kształcenia 

w danym typie szkoły, w wysokości od 200 PLN 

do 400 PLN (brutto) miesięcznie.”;  

2) w § 4:  

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) posiadają opracowaną przez nauczyciela – 

opiekuna ścieżkę rozwoju edukacyjnego na rok 

szkolny, którego dotyczy wniosek;”,  

b) w ust. 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:  

„e) z części matematyczno - przyrodniczej eg-

zaminu zewnętrznego na zakończenie gimna-

zjum, zdawanego w roku poprzedzającym zło-

żenie wniosku stypendialnego, zarówno z zadań 

z zakresu matematyki jak i z zadań zakresu 

przedmiotów przyrodniczych uzyskali wynik 

procentowy nie mniejszy niż 88 procent.”,  

c) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) w oparciu o uczestnictwo w olimpiadach 

i konkursach oraz wyniki sprawdzianów i eg-

zaminów zewnętrznych:  

  

Gimnazjum  Szkoły ponadgimnazjalne  

Konkursy i sprawdzian po szkole podstawowej  
Liczba 

punktów  
olimpiady/turnieje, egzamin  

gimnazjalny  
Liczba 

punktów  

Uczestnicy konkursów przedmiotowych matematyczno – przyrodniczych 

organizowanych i współorganizowanych przez inne podmioty niż Kurato-

rium Oświaty w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku stypen-

dialnego (matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, astro-

nomia, informatyka – technologia informacyjna) – nie jest to kryterium 

lecz dodatkowa premia punktowa  

5   5  

Uczestnicy konkursów wojewódzkich  10  Uczestnicy olimpiad, konkur- 10  
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sów i turniejów szczebla woje-

wódzkiego  

Finaliści konkursów wojewódzkich  20  
Finaliści konkursów oraz olim-

piad i turniejów III stopnia  
30  

Laureaci konkursów wojewódzkich  40  
Laureaci konkursów oraz olim-

piad i turniejów III stopnia  
50  

Najwyższy wynik na sprawdzianie zewnętrznym po szkole podstawowej 

(36-40 pkt)  
10  

Najwyższy wynik procentowy 

na zewnętrznym egzaminie 

gimnazjalnym (88−100%) 

z części matematyczno- 

-przyrodniczej (matematyka 

min. 88% i przedmioty przyrod-

nicze min. 88%)  

15  

 

UWAGA: Punkty uzyskane na poszczególnych etapach tego samego konkursu/olimpiady/turnieju nie sumują się.”;  

 

3) w § 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbo-

wego (oryginał) o uzyskanych dochodach rodzi-

ny ucznia za poprzedni rok podatkowy, o którym 

mowa w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych wraz z zaświad-

czeniem (oryginał) z urzędu/gminy miasta 

o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, 

w przypadku jego posiadania lub zaświadczenie 

(oryginał) z urzędu gminy/miasta o wielkości po-

siadanego gospodarstwa rolnego w przypadku 

uzyskiwania dochodów wyłącznie z tego gospo-

darstwa, wraz z oświadczeniem o dochodach, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do regulaminu;”;  

4) w § 9:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Łączna kwota wsparcia stypendialnego na 

jednego stypendystę w roku szkolnym wynosi 

od 2 400,00 PLN do 4 800,00 PLN (brutto).”,  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Miesięczna wysokość stypendium dla 

ucznia wynosi od 200 PLN do 400 PLN (brut-

to).”;  

5) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;  

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;  

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;  

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;  

9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;  

10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Województwa Dolnośląskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Sejmiku  

Województwa Dolnośląskiego: 

Jerzy Pokój

__________________ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227,  
poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 

Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532  
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 

i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 
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