
 

 

UCHWAŁA NR XIX/146/17 

RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579),  art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 1010, 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz § 7 Uchwały Nr XVII/130/16 Rady 

Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin określający szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/155/01 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 28 września 2001 roku 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego 

Sławomir Baran 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 kwietnia 2017 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/146/17 

Rady Powiatu Zambrowskiego 

z dnia 28 marca 2017 r. 

Regulamin określający szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego 

§ 1. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu 

Zambrowskiego przyznawane jest jednorazowe Stypendium Starosty Zambrowskiego za szczególne 

osiągnięcia edukacyjne, sportowe i wysokie wyniki w nauce w danym roku szkolnym, finansowane z budżetu 

Powiatu Zambrowskiego. 

§ 2. Stypendium może zostać przyznane osobom, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) są uczniami szkół  ponadgimnazjalnych zamieszkującymi na terenie powiatu zambrowskiego; 

2) spełniają jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,0; 

b) uzyskali tytuł laureata olimpiady albo turnieju na szczeblu wojewódzkim organizowanych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; 

c) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady albo turnieju na szczeblu ogólnopolskim  

lub międzynarodowym  organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad; 

d) zajęli w indywidualnych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej miejsca (1-5) na szczeblu 

ogólnopolskim lub międzynarodowym; 

e) zajęli w indywidualnych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej miejsca (1-3) na szczeblu 

wojewódzkim. 

§ 3. 1. O przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po uprzednim 

pozytywnym zaopiniowaniu  wniosku przez Radę Pedagogiczną tej szkoły. 

2. W danym roku szkolnym wnioski składa się w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, co najmniej 

7 dni przed dniem zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, określonym zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w § 2 pkt 2. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego rodzica 

lub opiekuna prawnego, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 4. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Zambrowskiego. 

§ 5. Stypendium przyznaje się w wysokości od 500,00 zł do 2 000,00 zł w zależności od posiadanych przez 

Powiat środków finansowych i wypłaca w terminie 30 dni od dnia przyznania. 

§ 6. Stypendium wypłaca się jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez ucznia. W przypadku 

uczniów niepełnoletnich wskazania rachunku bankowego dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny. 

§ 7. Starosta Zambrowski wręcza dokument stwierdzający przyznanie stypendium podczas oficjalnej 

uroczystości. 
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Załącznik do Regulaminu określającego szczegółowe warunki 

i tryb udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu  

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

Powiatu Zambrowskiego 

 

Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Zambrowskiego 

I. Wnioskodawca: 

Nazwa szkoły …………….......................................................………………………………………….. 

Adres szkoły …………......................……….................................................................…..…………….. 

Telefon, faks ............................................................................................................................................... 

II. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium: 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………...............................…..…. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………........................……..……... 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych……………………………...............................…….. 

Adres zamieszkania, telefon ……………………………………………...........................…………....… 

Klasa ........................................................................................................................................................... 

III. Informacja o osiągnięciach ucznia: 

1. Średnia ocen za rok szkolny, za który przyznaje się stypendium (z dokładnością dwóch miejsc  

po przecinku) ……………………………. 

2. Informacja o szczególnych osiągnięciach edukacyjnych lub sportowych ucznia - nazwa olimpiady, 

turnieju, zawodów i poziom (międzynarodowy, ogólnopolski, wojewódzki), zajęte miejsce, data: 

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

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

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

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

Opinia dyrektora szkoły o spełnianiu kryteriów określonych w § 2 Regulaminu ................................... 

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

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

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

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej zawarta w protokole nr ....................... z dnia ........................... 

Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata – kserokopie dokumentów uwierzytelnione 

za zgodność z oryginałem (kserokopia świadectwa, zaświadczeń, dyplomów, itp.): 

a)…………………………………………………………………………….....................………...…… 

b)……………………………………………………………………………………......................…..… 

c)………………………………………………………………………………….….....................…….. 

 

…………………………………………… 

(miejscowość i data) 

 

………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 
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