
 

 

UCHWAŁA NR IX/63/2019 

RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511) w związku z art. 90 t ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.  

U. z 2018 r., poz. 21457 z późn. zm.), 

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTEPUJE: 

Uchwala się szczegółowe warunki udzielania pomocy oraz jej zakres i formy w ramach Regulaminu 

Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki. 

§ 1. W zakresie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ustanawia się „Stypendium Powiatu 

Łańcuckiego’’ oraz „Nagrodę Edukacyjną Powiatu Łańcuckiego”. 

§ 2. 1. „Stypendium Powiatu Łańcuckiego’’ ma charakter motywacyjny. 

2. Stypendia mogą być przyznawane uczniom za wyniki w nauce lub uzyskanie tytułu laureata olimpiady, 

konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim, jak również za osiągnięcia o charakterze 

naukowym oraz artystycznym. 

§ 3. 1. „Nagroda Edukacyjna Powiatu Łańcuckiego” jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego 

zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i który może poszczycić się wybitnymi 

osiągnięciami naukowymi, artystycznymi. 

2. Uczniowi, któremu przyznano nagrodę edukacyjną może być przyznane także stypendium. 

§ 4. 1. Stypendium oraz nagroda edukacyjna przyznawane są uczniowi jednorazowo w roku szkolnym, 

z uwzględnieniem wyników w nauce oraz innych osiągnieć uzyskanych w bieżącym roku szkolnym. 

2. Stypendium oraz nagroda edukacyjna mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden 

z poniższych warunków: 

1) średnia ocen uprawniająca do świadectwa z wyróżnieniem; 

2) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim, potwierdzone odpowiednim dyplomem; 

3) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, artystycznej co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim, potwierdzone odpowiednim dyplomem. 

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz nagrody edukacyjnej występuje pełnoletni uczeń lub 

rodzic/prawny opiekun ucznia 
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4. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

5. Wnioski, po ich weryfikacji dyrektor składa do Starostwa Powiatowego  w Łańcucie w terminie: 

1) do 10 lipca dla uczniów kontynuujących naukę w kolejnym roku szkolnym; 

2) do 30 kwietnia dla uczniów kończących szkołę w danym roku szkolnym. 

6. Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 

określonych w ust. 2, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

7. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Zarząd Powiatu może powołać Komisję Stypendialną w celu oceny merytorycznej wniosków. 

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą : 

1) Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego; 

2) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego; 

3) Przedstawiciel Radnych z Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego; 

4) Członek Zarządu Powiatu; 

5) Pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

3. Do ważności posiedzenia Komisji konieczny jest udział 2/3 jej składu. 

4. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający proponowaną listę stypendystów 

i przedkłada go Zarządowi Powiatu. 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium lub nagrody edukacyjnej oraz o ich wysokości podejmuje Zarząd 

Powiatu. 

6. Stypendia oraz nagrody edukacyjne wypłacane są jednorazowo, na wskazany przez ucznia/rodzica 

rachunek bankowy. 

7. Nagrodzony uczeń jest informowany przez dyrektora szkoły oraz otrzymuje okolicznościowy dyplom. 

8. Informacja o przyznaniu stypendium jest podawana do publicznej wiadomości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Łańcuckiego 

 

 

Marek UBERMAN 
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