
 

 

UCHWAŁA NR V/31/2020 

RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego 

Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2020 r. 

poz. 920 ze zm.), w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 

2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Ustanawia się Program Stypendialny Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum”, którego celem  

jest wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Kłodzki. 

§ 2. 1. O uzyskanie świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Programu Stypendialnego Powiatu 

Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum”, zwanego dalej stypendium, ubiegać się mogą uczniowie i absolwenci 

posiadający świadectwo z wyróżnieniem za poprzedni rok szkolny i wyróżniający się szczególnymi 

osiągnięciami w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych (laureaci w konkursach i zawodach sportowych  

na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub okręgowym) lub niekonwencjonalnymi inicjatywami na rzecz 

społeczności lokalnej. 

2. Zarząd Powiatu Kłodzkiego podejmuje decyzję o wyborze stypendystów oraz określi wysokość 

przyznanych stypendiów w zależności od wielkości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, 

uchwalonych w budżecie powiatu na dany rok budżetowy. 

3. Zarząd Powiatu Kłodzkiego może przyznać stypendium, w uzasadnionych przypadkach uczniom mającym 

wybitne osiągnięcia w dziedzinach szkolnych i sportowych, inne niż opisane w ust. 1. 

4. W ciągu roku szkolnego uczniom (absolwentom) może być przyznane tylko jedno stypendium  

za osiągnięcia wymienione w ust. 1. 

§ 3. 1. Zarząd Powiatu Kłodzkiego powoła Kapitułę Programu Stypendialnego „Discipulus Exemplorum” 

oraz określi zasady jej funkcjonowania. 

2. Zadaniem Kapituły jest ocena wniosków stypendialnych oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu 

Kłodzkiego rekomendacji stypendystów. 

§ 4. 1. Ze stypendium określonego w § 2 ust. 1 mogą korzystać absolwenci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. 

2. Stypendium za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 1, może być udzielone w roku szkolnym 

następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium,  

pod warunkiem kontynuowania edukacji. 
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§ 5. 1. Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wykazem kandydatów, spełniających kryteria określone  

w § 2 ust. 1, zgłaszają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i specjalnych w terminie do 30 czerwca każdego 

roku szkolnego do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

2. W 2020 roku wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wykazem kandydatów, spełniających kryteria 

określone w § 2 ust. 1, zgłaszają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i specjalnych w terminie do 15 lipca 

2020 r. do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

3. Wykaz kandydatów winien zawierać: 

1) określenie szkoły występującej z wnioskiem o przyznanie stypendium, 

2) dane osobowe kandydata ubiegającego się o stypendium oraz prezentację jego osiągnięć, 

3) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1. 

§ 6. 1. Wykaz stypendystów, na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Kłodzkiego, przekazywany  

jest do wiadomości zainteresowanym szkołom i uczniom. 

2. Informacje o uzyskaniu stypendium są przekazywane do wiadomości zainteresowanym uczniom 

i studentom. 

§ 7. 1. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września każdego roku kalendarzowego  

do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 

2. Przyznane stypendia wypłacane będą uczniom i absolwentom co miesiąc, w terminie do dwudziestego dnia 

każdego miesiąca na wskazane przez ucznia  albo absolwenta konto. 

§ 8. Absolwent szkoły ponadpodstawowej, pobierający stypendium na podstawie § 2 ust. 1 zobowiązany  

jest do niezwłocznego poinformowania Zarządu Powiatu Kłodzkiego o skreśleniu go z listy studentów  

lub słuchaczy. Traci on prawo do otrzymania stypendium od pierwszego dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym został skreślony. 

§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów, o których mowa w § 2, ustalana będzie 

corocznie w budżecie Powiatu Kłodzkiego. 

§ 10. Wzór umowy stypendialnej określi Zarząd Powiatu Kłodzkiego. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

§ 12. Traci moc uchwała nr VII/75/2013 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego 

Powiatu Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum". 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego: 

Zbigniew Łopusiewicz 
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