
  

UCHWAŁA NR VI/38/19 

RADY POWIATU W SUWAŁKACH 

z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu 

suwalskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 

1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego, 

zawarte w "Regulaminie udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego", stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXII/192/14 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 956). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Suwałkach.  

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Marek Dziatkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2019 r.

Poz. 3103



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/38/19 

Rady Powiatu w Suwałkach 

z dnia 31 maja 2019 r. 

Regulamin udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego 

§ 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających 

naukę na terenie powiatu suwalskiego, ustanawia się Stypendium Starosty Suwalskiego, zwane dalej 

stypendium, za szczególne osiągnięcia, określone w niniejszym Regulaminie, uczniów szkół 

ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych, w tym także uczniów ostatnich klas, kształcących w systemie 

dziennym, na terenie powiatu suwalskiego, bez względu na miejsce zamieszkania tych uczniów.  

§ 2. Stypendium może być przyznane uczniowi, o którym mowa w § 1, nie wcześniej niż po pierwszym 

semestrze nauki, spełniającemu co najmniej jedno z poniżej ustalonych kryteriów: 

1) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 oraz jednocześnie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

2) wykazywał zaangażowanie w życie szkoły lub społeczności lokalnej oraz jednocześnie uzyskał średnią 

ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

3) wyróżniał się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury lub sztuki na szczeblu 

wojewódzkim, zajmując co najmniej III miejsce w zawodach, turniejach, olimpiadach czy konkursach; 

4) wyróżniał się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury lub sztuki na szczeblu krajowym 

lub międzynarodowym, zajmując co najmniej V miejsce w zawodach, turniejach, olimpiadach czy 

konkursach; 

§ 3. Stypendium ma charakter motywacyjny i przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, 

wypłacanego jednorazowo, za okres jednego semestru szkolnego.  

§ 4. 1. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie 

Powiatu Suwalskiego, z zastrzeżeniem, że stypendium jakie może być przyznane jednemu uczniowi nie może 

być niższe niż 1.000 zł za okres jednego semestru szkolnego.  

2. Wysokość przyznanego stypendium określa Zarząd Powiatu w Suwałkach, z zastrzeżeniem ust. 1. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej tej szkoły.  

2. Do wniosku o stypendium załącza się, w przypadkach określonych w § 2 pkt 3 i 4, uwierzytelnione kopie 

dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

§ 6. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

§ 7. Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym 

w Suwałkach w następujących terminach: do dnia 28 lutego i 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.  

§ 8. 1. Pracownik ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Suwałkach dokonuje analizy merytorycznej 

złożonych wniosków, po czym przekazuje je Zarządowi Powiatu w Suwałkach, który podejmuje decyzję 

o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.  

2. Wnioskodawcy są niezwłocznie zawiadamiani o decyzji Zarządu Powiatu w Suwałkach. 

3. Uczniowie, którym zostało przyznane stypendium, otrzymują dyplomy. 
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Załącznik  do Regulaminu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego  

....................................            ..................................................... 

(pieczęć szkoły)                     (miejscowość i data)  

        

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY SUWALSKIEGO 

Część I 

  Dane ucznia 

 

1. Imię i nazwisko ...................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania ............................................................................................................................... 

3. Data urodzenia ....................................................................................................................................... 

4. Nazwa szkoły i klasa ..............................................................................................................................  

5. Średnia ocen za ostatnie półrocze .......................................................................................................... 

6. Ocena z zachowania ............................................................................................................................... 

7. Zaangażowanie w życie szkoły lub społeczności lokalnej ...................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (wyszczególnić i uwierzytelnione kopie dołączyć do 

wniosku o stypendium): 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

9. Opinia rady pedagogicznej (podać także datę posiedzenia rady) ........................................................ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

                   

........................................................... 

         (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 

Część II 

Merytoryczna ocena wniosku (nie wypełniać) 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Suwałki, dnia ....................  

      .................................................. 

               (podpis i pieczątka) 

 

Część III 

Decyzja Zarządu Powiatu w Suwałkach  

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Suwałki, dnia ....................                            

 

 .................................................. 

                    (podpis i pieczątka) 
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