
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/202/18 

RADY POWIATU PRZEWORSKIEGO 

z dnia 9 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2017.1868 j.t. ze zm.) w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U.2017.2198 j.t. ze zm.), Rada Powiatu Przeworskiego uchwala: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Przeworski zwany dalej "programem". 

2. W celu realizacji programu ustanawia się stypendium o charakterze motywacyjnym o nazwie 

"Stypendium Starosty Przeworskiego" zwane dalej "stypendium", którego celem jest wspieranie edukacji 

uczniów zdolnych. 

3. Stypendia przyznaje się: 

1) uczniom I klas na czas określony, nie dłuższy niż 5 miesięcy, od września do stycznia danego roku 

szkolnego (I półrocze), z możliwością przyznania stypendium na kolejne 5 miesięcy od lutego do czerwca 

(II półrocze), 

2) uczniom, którzy ukończyli I rok nauki w szkole na czas określony, nie dłuższy jednak niż 10 miesięcy od 

września do czerwca danego roku szkolnego,  a w przypadku uczniów klas maturalnych od września do 

kwietnia danego roku szkolnego. 

4. Wysokość środków na realizację programu określana jest corocznie w uchwale budżetowej powiatu. 

§ 2. 1. O stypendium może ubiegać się uczeń I klasy szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat 

Przeworski, który uzyskał ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. 

1) Stypendium dla ucznia I klasy na okres od września do stycznia (I półrocze) może być przyznane 

za  wyniki w nauce, jeżeli uczeń za ostatni rok szkolny osiągnął średnią ocen co najmniej 5,00 oraz średni 

wynik z egzaminu gimnazjalnego co najmniej 80%. 

2) Stypendium dla ucznia I klasy na okres od lutego do czerwca (II półrocze) może być przyznane za: 

a) wyniki w nauce, jeżeli uczeń osiągnął średnią ocen co najmniej 4,90 za I półrocze bieżącego roku 

szkolnego, 

b) wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia: zdobycie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, turnieju albo 

konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym również o charakterze 

sportowym i artystycznym, jeżeli uczeń osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75 za I półrocze bieżącego 

roku szkolnego. 

3) Z wnioskiem o stypendium dla ucznia występuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. 
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4) Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy  

ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk: 

a) w przypadku stypendium na okres od września do stycznia (I półrocze) w terminie do 30 września 

każdego roku, 

b) w przypadku stypendium na okres od lutego do czerwca (II półrocze) w terminie do 15 lutego  

każdego roku. 

2. O stypendium może ubiegać się uczeń, który ukończył I rok nauki w szkole, dla której organem 

prowadzącym jest Powiat Przeworski oraz uzyskał ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. 

1) Stypendium dla ucznia, który ukończył I rok nauki może być przyznane za: 

a) wyniki w nauce, jeżeli uczeń za ostatni rok szkolny osiągnął średnią ocen co najmniej 4,90, 

b) wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia: zdobycie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, turnieju albo 

konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym również o charakterze 

sportowym i artystycznym, jeżeli uczeń za ostatni rok szkolny osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75. 

2) Z wnioskiem o stypendium dla ucznia występuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

3) Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 

10, 37-200 Przeworsk w terminie do 30 września każdego roku. 

§ 3. 1. Warunkiem ubiegania się ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku na formularzu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, a w przypadku ubiegania się o stypendium, o którym 

mowa § 2 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 dołączenie do wniosku kopii dyplomów, zaświadczeń 

bądź innych dokumentów poświadczających szczególne osiągnięcia. 

2. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza Komisja 

Stypendialna powołana przez Starostę Przeworskiego w składzie: 

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu jako jej przewodniczący, 

2) przedstawiciel Komisji ds. Zdrowia, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu 

Przeworskiego, 

3) przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego 

w Przeworsku, 

4) przedstawiciel każdej szkoły prowadzonej przez Powiat Przeworski. 

3. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący. 

4. Wnioski rekomendowane przez komisję stypendialną ostatecznie zatwierdza Zarząd Powiatu 

Przeworskiego w terminie 30 dni od upływu terminu składania wniosków. 

5. O przyznaniu stypendium uczeń i dyrektor szkoły informowani są w formie pisemnej przez Zarząd 

Powiatu Przeworskiego. 

6. Stypendium wypłacane będzie przez szkołę, do której uczęszcza stypendysta na wskazany przez 

stypendystę rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego stypendysty na wskazany rachunek bankowy 

rodzica/prawnego opiekuna) w następujących transzach: 

1) I transza: w styczniu za miesiące wrzesień - styczeń (I półrocze), 

2) II transza: w czerwcu za miesiące luty - czerwiec (II półrocze). 

7. W przypadku uczniów klas maturalnych II transza stypendium wypłacana będzie w kwietniu za miesiące 

luty - kwiecień. 

8. Maksymalna miesięczna kwota stypendium wynosi 150 zł. 

§ 4. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 

1) został ukarany naganą dyrektora szkoły, 

2) został skreślony z listy uczniów, 
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3) przerwał naukę w szkole, 

4) zrzekł się prawa do stypendium. 

2. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza stypendysta zobowiązany jest poinformować Starostę 

Przeworskiego o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 

3. Stypendium nie wypłaca się za okres począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zaistniały okoliczności utraty prawa do stypendium. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przeworskiego.  

§ 6. Traci moc uchwała Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXVI/277/10  z dnia 16 kwietnia 2010 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Przeworski. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Przeworskiego 

 

 

Tadeusz Kiełbowicz 
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