
UCHWAŁA NR XVI/101/2016
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 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 2015 r. 
poz. 1445 z późn. zm.) w związku art. 90 t ust.1 pkt 2 oraz ust. 4ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTEPUJE:
Cele programu

§ 1. Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łańcucki ma na celu:

1) motywowanie uczniów do podnoszenia wiedzy oraz aspiracji edukacyjnych,

2) zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursach i olimpiadach,

3) promocję osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych uczniów.

Forma realizacji programu

§ 2. W celu realizacji Programu ustanawia się:

1) „Stypendium Powiatu Łańcuckiego’’, zwane dalej stypendium,

2) „Nagrodę Edukacyjną Powiatu Łańcuckiego”, zwaną dalej nagrodą edukacyjną

§ 3. 1. Stypendium 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 
sportowym, naukowym oraz artystycznym, z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii Komisji 
Stypendialnej, o której mowa w § 6.

3. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w kończącym się roku 
szkolnym są uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

§ 4. 1. Nagroda edukacyjna jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i 
zainteresowania wykraczają poza program szkolny i który może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami 
naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

2. Nagroda edukacyjna może być przyznana uczniom szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.

3. Uczniowi, któremu przyznano Nagrodę edukacyjną może być przyznane także stypendium.

Kryteria przyznawania stypendium oraz nagrody edukacyjnej.

§ 5. 1. Stypendium oraz nagroda edukacyjna przyznawane są uczniowi jeden raz 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 na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim,

3) znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, działalności naukowej, artystycznej, które promują Powiat 
Łańcucki w województwie i kraju potwierdzone odpowiednim dyplomem.

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz nagrody edukacyjnej może wystąpić:
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1) dyrektor szkoły,

2) za pośrednictwem dyrektora szkoły:

a) nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu lub olimpiady przedmiotowej,

b) wychowawca ucznia,

c) trener przygotowujący ucznia do zawodów sportowych.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 4 należy składać do Starostwa Powiatowego w Łańcucie w terminie:

1) do 15 kwietnia dla uczniów kończących szkołę,

2) do 30 czerwca dla uczniów kontynuujących naukę w kolejnym roku szkolnym,

3) w okresie roku szkolnego w sytuacji wnioskowania o Nagrodę Edukacyjną.

5. Do każdego wniosku powinny być załączone wyłącznie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 
określonych w ust. 2, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora.

6. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Tryb pracy Komisji Stypendialnej

§ 6. 1. Stypendium oraz Nagrodę Edukacyjną przyznaje Zarząd Powiatu po zakończeniu procedury 
kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego jako jej 
przewodniczący,

2) dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego,

3) Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego,

4) pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

3. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski nie później niż 14 dni po upływie terminu ich złożenia.

4. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów, propozycję 
kwoty przyznanych stypendiów oraz nagród, przedkładając ją Zarządowi Powiatu.

5. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanego stypendium oraz nagrody edukacyjnej podejmuje Zarząd 
Powiatu.

6. Stypendia oraz nagrody edukacyjne wypłacane są jednorazowo, na wskazany przez stypendystę rachunek 
bankowy.

7. Nagrodzony uczeń otrzymuje okolicznościowy dyplom.

8. Informacja o osobach nagrodzonych jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Powiatu Łańcuckiego.

Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Uczniom otrzymującym stypendia za te same osiągnięcia finansowane z innych źródeł, stypendium 
nie przysługuje.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, określana jest każdorazowo na 
dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Łańcuckiego.

3. Suma przyznanych stypendiów oraz nagród edukacyjnych nie może przekroczyć kwoty określonej 
coroczne w uchwale budżetowej Rady Powiatu Łańcuckiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 
Powiatu Łańcuckiego.

§ 10. Tracą moc obowiązującą uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego:

1) Nr XXXIII/260/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego,
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2) Nr XLI/284/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/260/09 Rady Powiatu 
Łańcuckiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego.

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

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łańcuckiego

Stanisław PANEK
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/101/2016 
Rady Powiatu Łańcuckiego  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.  
 Wniosek o przyznanie stypendium / nagrody edukacyjnej* w ramach Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Łańcucki 
 
I. Informacja o osobie ubiegającej się o stypendium / nagrodę edukacyjną* 1. Imię i nazwisko......................................................................................................................... 
2. Adres......................................................................................................................................... 
3. Data i miejsce urodzenia........................................................................................................... 
4. Obecny status (uczeń klasy)...................................................................................................... 5. Numer rachunku bankowego  

               
 

           
 
Uzasadnienie wniosku................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 II. Informacja o szkole: 1. Nazwa szkoły............................................................................................................................ 
2. Adres......................................................................................................................................... 
3. Telefon...................................................................................................................................... 
 III. Wnioskodawca: Imię i nazwisko.................................................................................................................……… 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte 
w treści wniosku są zgodne z prawdą. 
   ………………………………..        ………………………………. 
data; podpis rodzica / pełnoletniego ucznia     data; podpis wnioskodawcy  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 
o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki dla potrzeb 
promocji programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
 

   ………………………………..     
data; podpis rodzica / pełnoletniego ucznia      

 
*- niewłaściwe skreślić  
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