
 

 

UCHWAŁA NR XIX/158/2020 

RADY POWIATU W ŚREMIE 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendiów Starosty Śremskiego w ramach  

"Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów" 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 

z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje: 

§ 1. Jako formę realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów" ustanawia się 

stypendium Starosty Śremskiego. 

§ 2. Uprawnionymi do stypendium są uczniowie pobierający naukę w publicznych szkołach 

ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie powiatu śremskiego, bez względu na miejsce zamieszkania. 

§ 3. 1.  Stypendium może zostać udzielone za: 

1) wyniki w nauce dla uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo 

ukończenia szkoły oraz którzy spełnili co najmniej jeden z niżej wskazanych warunków: 

᠆ wykazują uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy potwierdzone zdobyciem indywidualnie I, 

II lub III miejsca w konkursie wiedzy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

᠆ brali udział w olimpiadzie na szczeblu ogólnopolskim lub w turnieju na szczeblu ogólnopolskim, które 

znalazły się w wykazie olimpiad i turniejów ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania; 

2) osiągnięcia artystyczne dla uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej lub 

świadectwo ukończenia szkoły i wykazują uzdolnienia artystyczne potwierdzone zdobyciem indywidualnie 

I, II lub III miejsca w konkursie artystycznym na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym; 

3) osiągnięcia sportowe dla uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej lub 

świadectwo ukończenia szkoły i wykazują uzdolnienia sportowe potwierdzone zdobyciem indywidualnie  

I, II lub III miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym, organizowanych przez kluby lub organizacje sportowe. 

2. Osiągnięcia zdobyte przez uczniów w projekcie edukacyjnym nie uprawniają do ubiegania się 

o stypendium. 

3. W przypadku uzyskania przez ucznia wielu osiągnięć uprawniających do uzyskania stypendium, uczeń 

otrzymuje stypendium za najwyższe osiągnięcie, które zdobył. 

§ 4. 1.  Wniosek o udzielenie stypendium przedkłada Staroście dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia.  

2. Wzór wniosku o udzielenie stypendium stanowi załącznik do uchwały. 
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3. Do wniosku dyrektor szkoły załącza potwierdzenie osiągnięć ucznia, którymi są dyplomy lub 

zaświadczenia o zdobytym miejscu, wystawione przez organizatora konkursu, olimpiady lub zawodów 

sportowych. 

4. Wykazane we wniosku osiągnięcie niepotwierdzone dyplomem lub zaświadczeniem, o których mowa  

w ust. 3, nie będzie rozpatrywane. 

5. Wykazane we wniosku osiągnięcie ucznia potwierdzone zaświadczeniem wykazanym przez inną osobę 

niż organizator konkursu nie będzie rozpatrywane. 

6. Dyplomy i zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przedstawione w formie kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

7. Wnioski o udzielenie stypendium weryfikuje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą po jednym 

przedstawicielu szkoły, której uczniowie ubiegają się o stypendium oraz dwóch przedstawicieli Wydziału 

Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Śremie. 

8. Przedstawiciela szkoły do Komisji Stypendialnej wyznacza dyrektor szkoły w terminie wskazanym 

w ust. 1. 

9. Komisja Stypendialna sporządza protokół oraz listę proponowanych kandydatów do stypendium oraz 

przedkłada ją Staroście. 

10. Stypendia udzielane są przez Starostę Śremskiego. 

11. O udzieleniu stypendium Starosta Śremski zawiadamia dyrektora szkoły. 

§ 5. 1.  Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku szkolnym następującym po roku szkolnym, 

w którym uczeń zdobył osiągnięcia uprawniające go do otrzymania stypendium. 

2. Wypłata stypendium dokonywana jest przez szkołę, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku 

absolwenta - przez szkołę, do której uczęszczał. 

3. Wysokość stypendium wynosi: 

1) 500 zł dla uczniów, którzy: 

᠆ zajęli I, II lub III miejsce w konkursie artystycznym na szczeblu wojewódzkim, 

᠆ zajęli I, II lub III miejsce w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim; 

2) 1 000 zł dla uczniów, którzy: 

᠆ zajęli I, II lub III miejsce w konkursie wiedzy na szczeblu wojewódzkim, 

᠆ zajęli I, II lub III miejsce w konkursie artystycznym na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

᠆ zajęli I, II lub III miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym; 

3) 2 000 zł dla uczniów, którzy: 

᠆ zajęli I, II lub III miejsce w konkursie wiedzy na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

᠆ brali udział w olimpiadzie na szczeblu ogólnopolskim lub w turnieju na szczeblu ogólnopolskim, które 

znalazły się w wykazie olimpiad i turniejów ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania; 

4) 2 500 zł dla uczniów, którzy zdobyli tytuł laureata w olimpiadzie na szczeblu ogólnopolskim lub zajęli I, II 

lub III miejsce w turnieju na szczeblu ogólnopolskim, które znalazły się w wykazie olimpiad i turniejów 

ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

§ 6. Wysokość środków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym ustalana jest 

corocznie w uchwale budżetowej powiatu śremskiego.  

§ 7. Traci moc uchwała nr IX/78/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania stypendiów Starosty Śremskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia 

artystyczne lub sportowe. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.  
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marcin Szydłowski 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/158/2020 

Rady Powiatu w Śremie 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 
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