
 

 

UCHWAŁA NR OR.0710.1.2018 

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania  rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U z 2018 r. 

poz. 995, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lidzbarski, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 120/XVII/08 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu przyznawania rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu 

Ewa Giedryś 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2019 r.

Poz. 296



Załącznik do uchwały Nr OR.0710.1.2018 

Rady Powiatu Lidzbarskiego 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Regulamin przyznawania rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego 

§ 1. 1. Stypendium roczne przyznaje się wyróżniającemu uczniowi szkoły ponadpodstawowej prowadzonej 

przez Powiat Lidzbarski, za wybitne wyniki w nauce, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium. 

2. Stypendium Starosty przyznawane jest na rok szkolny, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. 

§ 2. Stypendium roczne przyznaje się uczniowi, który nie jest uczniem ostatniej klasy i: 

1) spełnił warunki otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem, uzyskując przy tym jedną 

z najwyższych w danej szkole średnią ocen lub 

2) wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując  w niej oceny celujące, 

a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre. 

§ 3. Stypendium roczne przyznaje się czterem uczniom z zespołu szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Lidzbarski, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 oraz, że uczniowie ci nie są stypendystami Prezesa Rady 

Ministrów ani Ministra Edukacji Narodowej. 

§ 4. 1. Kandydatów do stypendium rocznego typuje samorząd uczniowski w danej szkole. 

2. Wniosek o stypendium roczne Starosty Lidzbarskiego, według wzoru stanowiącego załącznik do 

regulaminu, typujący przedstawia Radzie Pedagogicznej do 30 czerwca. 

3. Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów i przedkłada wnioski o stypendium roczne Staroście 

Lidzbarskiemu do 10 lipca. 

4. W przypadku braku uczniów w zespole szkół, spełniających kryteria do przyznania stypendium, 

o których mowa w § 2, Starosta Lidzbarski może przyznać stypendia uczniom spełniającym kryteria, z innych 

zespołów szkół. Wnioski składa się bez zachowania terminów określonych w ust. 2 i 3. 

§ 5. Planowana kwota w budżecie powiatu na stypendium roczne zatwierdzana jest przez Radę Powiatu 

Lidzbarskiego. 

§ 6. Ostateczne decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta Lidzbarski. 

§ 7. O przyznaniu stypendiów Starosta Lidzbarski zawiadamia dyrektorów szkół, do których uczniowie 

uczęszczają. 

§ 8. Stypendium roczne wypłacane jest miesięcznie z góry do 15-go dnia miesiąca przez szkołę, do której 

uczeń uczęszcza. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Starosta Lidzbarski.
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Załącznik do Regulaminu 

WNIOSEK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

O PRZYZNANIE ROCZNEGO 

STYPENDIUM STAROSTY LIDZBARSKIEGO 

na rok szkolny ……………………….. 

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu przyznawania rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego załącznik 

do Uchwały Nr …………..… Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia ……………………w sprawie uchwalenia 

regulaminu przyznawania rocznego                              Stypendium Starosty Lidzbarskiego, Samorząd 

Uczniowski na posiedzeniu w dniu ………………….. wytypował kandydata do rocznego Stypendium Starosty 

Lidzbarskiego: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

pełna nazwa szkoły …………………………………………………………………………….. 

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

promowanego do klasy ……………………….…. 

(słownie) 

zamieszkałego ………………………………………………………………………………, 

który spełnia warunki § 2 cytowanego wyżej regulaminu, a mianowicie: 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

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

(miejscowość, data)                                                                           (podpis przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego) 

WNIOSEK RADY PEDAGOGICZNEJ 

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu ……………………. zatwierdziła/nie zatwierdziła* kandydata 

…………………………………………….. do rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego zgodnie z § 

4 ust. 3 Regulaminu przyznawania rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego i przedkłada Staroście 

Lidzbarskiemu do dalszego postępowania. 

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

(miejscowość, data)                                                          (podpis i pieczątka Przewodniczącego 

Rady Pedagogicznej) 

* niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO STYPENDIUM 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do rocznego stypendium Starosty Lidzbarskiego oraz 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669). 

………………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

………………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata)* 

*wypełnić obowiązkowo w przypadku kandydatów niepełnoletnich 
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