Uchwała Nr XXXI/252/09
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie zasad udzielania Stypendium Starosty Rawickiego dla uczniów uczących się
w szkołach ponadgimnazjalnych dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady udzielania Stypendium Starosty Rawickiego za wyniki w nauce oraz
osiągnięcia sportowe dla uczniów, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla których Powiat
Rawicki jest organem prowadzącym określone w „Regulaminie przyznawania Stypendium Starosty
Rawickiego”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/129/2007 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie: zasad udzielania uczniom „Stypendium Starosty Rawickiego”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Dubicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/252/09
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Uchwała została wywołana w związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych kryteriów
w zasadach przyznawania Stypendium Starosty Rawickiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia
sportowe dla uczniów, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla których Powiat Rawicki
jest organem prowadzącym.

Pieczęć szkoły

Załącznik do
Regulaminu przyznawania
Stypendium Starosty Rawickiego

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY RAWICKIEGO
1. Imię i nazwisko ucznia ......................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................
.
3. Adres zamieszkania ...........................................................................................................................
4. Szkoła ................................................................................................................................................
5. Typ szkoły i adres ..............................................................................................................................
6. Klasa ..................................................................................................................................................
7. Opis osiągnięć ucznia
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Dodatkowe uzasadnienie
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nazwa i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki

................................................................................................................................................................
.................................................
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Opinia Rady Pedagogicznej.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia.
Pisemna zgoda rodziców na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy (w przypadku
niepełnoletniego stypendysty).
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik do
Wniosku o przyznanie
Stypendium Starosty Rawickiego

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

Rawicz,dnia ….............................

(imię i nazwisko stypendysty)

…...............................................
(adres zamieszkania)

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

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
w celach związanych z przyznaniem oraz wypłatą Stypendium Starosty Rawickiego.

…...............................
(podpis)

Załącznik do Uchwały
Nr XXXI / 252 / 09
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Regulamin przyznawania Stypendium Starosty Rawickiego.
§1
1. Stypendium Starosty Rawickiego za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom, uczącym
się w szkołach ponadgimnazjalnych dla których Powiat Rawicki jest organem
prowadzącym, a w których nauka kończy się egzaminem maturalnym.
2. Stypendium Starosty Rawickiego za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom,
uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych dla których Powiat Rawicki jest organem
prowadzącym.
3. Prawo zgłaszania kandydatów do Stypendium Starosty Rawickiego, zwanego dalej
stypendium, przysługuje dyrektorom ww. szkół.
4. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa
Powiatowego w Rawiczu do dnia 30 września danego roku kalendarzowego za poprzedni
rok szkolny, po uprzedniej weryfikacji przez Szkolną Komisję Stypendialną danej szkoły.
Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać: jeden uczeń ze szkoły liczącej do 500
uczniów, dwóch uczniów ze szkół liczących powyżej 500 uczniów. Ponadto szkoła składa
do Starostwa Powiatowego w Rawiczu jeden wniosek o stypendium za osiągnięcia
sportowe.
5. W przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe przyznane zostaną dwa stypendia.
6. Stypendium może być przyznane uczniowi, który pozostaje nadal uczniem danej szkoły.
§2
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej,
który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 lub był laureatem co najmniej na szczeblu
krajowym konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodowych w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznaje się to stypendium.
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który zdobył medal na
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata w danej dyscyplinie
sportu lub uzyskał minima sportowe dające prawo startu na międzynarodowych imprezach
sportowych, bądź jest czynnym zawodnikiem Kadry Polski w danej dyscyplinie sportu.
Wyżej wymienione osiągnięcia muszą być udokumentowane pisemnie i potwierdzone przez
polski związek sportowy danej dyscypliny sportu.
§3
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi
nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie szkoły.

§4
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej, która wybiera stypendystów
w liczbie, o której mowa w § 1 ust. 4 i przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią
dyrektorowi szkoły. Dyrektorzy szkół składają wnioski o stypendium do Zarządu Powiatu
Rawickiego, zwanego dalej Zarządem Powiatu, po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej.
§5
Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznaje Zarząd Powiatu,
zwiększając odpowiednio środki przyznane na ten cel w budżecie danej szkoły.
§6
1. Zgłaszający powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie stypendium, który stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) opinię Rady Pedagogicznej szkoły,
2) uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku.

3. Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
§7
1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium sportowego
przeprowadza Komisja Stypendialna powołana przez Starostę Rawickiego w składzie:
1) Wicestarosta jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej,
2) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Rawickiego,
3) przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Rawickiego.
2. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący.
§8
1. Stypendium jest przyznawane ze środków budżetu Powiatu Rawickiego w wysokości
1000,00 zł dla każdego ucznia, który otrzyma stypendium w roku szkolnym, w którym
przyznawane jest stypendium.
§9
1. Stypendium przyznawane jest uczniowi na okres od dnia 1 września do dnia 30 czerwca
danego roku szkolnego.

2. Stypendium wypłacane jest w dwóch częściach: pierwszą do dnia 15 grudnia za okres
od dnia 1 września do dnia 31 grudnia, drugą - do dnia 30 kwietnia - za okres od dnia
1 stycznia do dnia 30 czerwca.
§ 10
O przyznaniu stypendium Starostwo Powiatowe w Rawiczu zawiadamia pisemnie
zainteresowanego ucznia i dyrektora danej szkoły.
§ 11
Stypendium może być cofnięte uczniowi. Wniosek o cofnięciu stypendium przedstawia
Staroście Rawickiemu dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej.
§ 12
Wręczenie nominacji do Stypendium Starosty Rawickiego odbywa się na sesji Rady
Powiatu Rawickiego lub podczas innych uroczystości o charakterze powiatowym.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zarząd
Powiatu.
§ 14
Stypendium przekazane zostanie na wskazany przez stypendystę we wniosku numer
rachunku bankowego.
§ 15
Czynności organizacyjne związane z realizacją niniejszego Regulaminu wykonuje Wydział
Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

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

Rawicz,dnia ….............................

(imię i nazwisko stypendysty)

…...............................................
(adres zamieszkania)

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

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
w celach związanych z przyznaniem oraz wypłatą Stypendium Starosty Rawickiego.

…...............................
(podpis)

