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UCHWAŁA NR 88/XH/2015 
RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt lOa ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z2015 r., poz. 1445zpóźn. zm.), po przeprowadzonych konsultacjach zgodnie zuchwałą 
Nr 303/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
oraz zgodnie zuchwałą Nr 256/2015 Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zestawienia 
uwag organizacji pozarządowych, zebranych w ramach konsultacji 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 . 1 . Uchwala się warunki i tryb udzielania stypendiów naukowych wspierających edukację uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego. 

2. Stypendium naukowe skierowane jest do szczególnie uzdolnionych uczniów, o których mowa w ust. 1. 

3. Cele stypendium naukowego: 

1) promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów, 

2) zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu kłobuckiego w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym, 

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium naukowe, 

2) szkole ponadgimnazjalnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną prowadzoną na terenie 
powiatu kłobuckiego. 

§ 3. 1. Stypendium może otrzymać uzdolniony uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. 

2 . 0 przyznanie stypendium może się ubiegać uczeń spełniający łącznie następujące kryteria: 

1) uczy się w trybie dziennym, 

2) uzyskał za poprzedni semestr nauki średnią ocen co najmniej 5,0 lub był laureatem bądź finalistą etapu 
wojewódzkiego lub ogólnopolskiego w olimpiadach przedmiotowych i/lub zawodowych w roku szkolnym 
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poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznaje się to stypendium, których wykaz został ogłoszony przez 
Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 4.1. Stypendium przysługuje uczniom tylko w czasie trwania nauki. 

2. Stypendium przyznawane jest za poprzedni semestr, na okres 5 miesięcy. 

3. Stypendium może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki 
w danym typie szkoły ponadgimnazjalnej. 

4. Wysokość stypendium wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie. 

5. Stypendium wypłacane jest co miesiąc do końca danego miesiąca. 

6. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, do której uczeń uczęszcza. 

7. Do stypendium nie może być zgłoszony uczeń otrzymujący stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Edukacji Narodowej lub stypendium przyznane przez inną jednostkę samorządu terytorialnego. 

§5 . 1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnienie określonych 
kryteriów, składa uczeń i/lub rodzic ucznia bądź jego opiekun prawny, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik do uchwały. 

2. Za prawidłowość danych określonych we wniosku, pełną odpowiedzialność prawną ponosi uczeń i/lub 
rodzic bądź opiekun prawny ucznia. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać w sekretariacie szkoły, do której 
uczeń uczęszcza, w następujących terminach: 

1) do końca miesiąca rozpoczynającego II semestr - za semestr I, 

2) do końca miesiąca rozpoczynającego I semestr kolejnego roku szkolnego — za semestr II. 

4. Druk wniosku dostępny jest do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronach internetowych szkoły 
i Powiatu Kłobuckiego oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Kłobucku. 

§ 6 .1 . Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna w składzie: 

1) dyrektor szkoły - przewodniczący komisji stypendialnej, 

2) naczelnik wydziału właściwego ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, 

3) dwóch przedstawicieli grona pedagogicznego, 

4) przedstawiciel wydziału właściwego ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Kłobucku. 

2. Komisja Stypendialna obraduje dwa razy w roku. 

3. Członek Komisji Stypendialnej na własny wniosek zostaje wyłączony z udziału w pracach komisji 
z powodu okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do jego bezstronności (stosunek pokrewieństwa lub 
powinowactwa do drugiego stopnia, konflikt osobisty lub prawny z osobą składającą wniosek). 

4. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje jej przewodniczący. 

5. Komisja Stypendialna obraduje w obecności co najmniej 3/5 liczby członków. 

6. Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosków występuje do Zarządu Powiatu w Kłobucku o ustalenie 
liczby stypendiów oraz zatwierdzenie proponowanej listy stypendystów. 

7. Wnioski niespełniające wymogów i złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. 

8. Złożenie wniosku o stypendium nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem. 

9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

10. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komisji zapewnia dyrektor szkoły. 

§ 7. 1. Decyzję o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Zarząd Powiatu w Kłobucku w zależności od 
wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu oraz liczby wniosków 
spełniających kryteria. 



2. W przypadku liczby wniosków większej niż suma środków przeznaczonych na stypendia w budżecie 
powiatu pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią. 

3. Od decyzji Zarządu Powiatu w Kłobucku nie przysługuje odwołanie. 

4. Informacja o przyznaniu stypendium zostaje przekazana pisemnie dyrektorowi szkoły. 

5. Wykaz stypendystów zostanie opublikowany na stronie internetowej Powiatu Kłobuckiego. 

§ 8. 1. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej w przypadku: 

1) przerwania nauki w szkole przez ucznia otrzymującego stypendium, 

2) rażącego naruszenia przez ucznia obowiązków określonych w statucie szkoły. 

§ 9. 1. Stypendysta zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim środowisku, 
w mediach i wystąpieniach publicznych. 

2. Dane osobowe stypendystów oraz informacje o ich osiągnięciach mogą zostać wykorzystane jako 
element promocji działań Powiatu Kłobuckiego w dziedzinie edukacji i przekazywane do publicznej 
wiadomości w środkach masowego przekazu. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 

§11 . Uchwała wchodzi wżycie z dniem 29 lutego 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Pilśniak 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 88/XII//2015 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 30 grudnia 2015 roku 

WNIOSEK UCZNIA 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO 

Część I 

1. Imię i nazwisko ucznia 

2. Data i miejsce urodzenia 

3 

Adres stałego zamieszkania (kod pocztowy; poczta; ulica; numer domu/mieszkania; miejscowość) 

4 
Telefon kontaktowy ucznia lub rodzica/opiekuna (należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

5. 

Adres do korespondencji (kod pocztowy; poczta; ulica; numer domu/mieszkania; miejscowość) 

Nazwa szkoły 

Adres i telefon do szkoły 

8. Klasa 

9. Średnia ocen ucznia za poprzedni rok szkolny 

10. Ocena z zachowania 

11. Nazwa banku, oddział, numer rachunku bankowego, imię i nazwisko właściciela konta (względnie rodzica 
lub opiekuna prawnego) na który ma być przekazywane stypendium: 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

Imię i nazwisko właściciela konta 

(podpis ucznia) 
Część II 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Informacja ucznia o jego osiągnięciach naukowych: 

2. Wykaz załączonych dokumentów: 

1 : 

2 : 

3 

4 

Część III 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach związanych z 
przyznawaniem oraz wypłatą stypendium Starosty Kłobuckiego. 

(podpis ucznia) 

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


