UCHWAŁA NR XX/212/2008
RADY POWIATU MALBORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1
Uchwala się regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Malborskiego, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do wydzielenia środków finansowych na stypendia
w budŜecie powiatu.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4
Traci moc uchwała Rady Powiatu Malborskiego Nr XLII/436/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Promowanie młodzieŜy zdolnej, a przy tym ambitnej i pracowitej jest
jednym z podstawowych zadań powiatu w dziedzinie pomocy uczniom uzdolnionym
będącym w trudnej sytuacji materialnej. Opracowanie zasad przyznawania stypendiów dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce oraz
stypendiów dla uczniów bardzo dobrych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest
jednym z punktów ujętym w uchwale Rady Powiatu o kierunkach rozwoju oświaty Powiatu
Malborskiego.
W celu usprawnienia przydzielania stypendiów zaistniała konieczność
dostosowania obowiązującej wcześniej uchwały Rady Powiatu Malborskiego do
funkcjonującej sytuacji w placówkach oświatowo-wychowawczych.
Wobec powyŜszego Zarząd Powiatu przedkłada niniejszą uchwałę do
podjęcia przez Radę Powiatu.

Załącznik
do Uchwały Rady Powiatu Malborskiego
Nr XX/212/2008
z dnia 16 kwietnia 2008 r.

REGULAMIN
przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Malborskiego

§1
Regulamin dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym
jest Rada Powiatu Malborskiego.

§2
Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą
ponadgimnazjalnych, którzy spełniają łącznie warunki:

występować

uczniowie

szkół

1/ znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód max 75% minimalnego
wynagrodzenia za pracę w danym roku budŜetowym na 1 członka rodziny),
2/ osiągają wysokie wyniki w nauce – średnia ocen rocznych w poprzedniej klasie oraz
średnia ocen śródrocznych w I semestrze bieŜącego roku nie moŜe być niŜsza niŜ 4,50,
3/ nie moŜe posiadać na świadectwie z poprzedniej klasy oraz na koniec I semestru
bieŜącego roku szkolnego ocen dopuszczających.

§3
I. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu,
składa zainteresowany uczeń w porozumieniu z wychowawcą klasy do dyrektora szkoły,
który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przekazuje go do Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu w terminie do końca lutego kaŜdego roku.
II. Do wniosku uczeń zobowiązany jest dołączyć (w zaleŜności od sytuacji materialnej
rodziny):
- zaświadczenia o dochodach pracujących członków rodziny,
- zaświadczenia, kserokopie decyzji ZUS lub odcinków pobieranych emerytur i rent,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego – w przypadku
prowadzenia przez rodzinę gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenia (decyzje) z PUP – w przypadku niepracujących członków rodziny,
- zaświadczenia lub kserokopie decyzji z MOPS/GOPS o pobieraniu zasiłków rodzinnych,

- oświadczenia – w przypadku osób, które nie pracują i nie są zarejestrowane jako osoby
bezrobotne,
- inne zaświadczenia świadczące o sytuacji materialnej rodziny.
III. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję stypendialną w skład, której wchodzą:
1/
2/
3/
4/

przedstawiciel Zarządu Powiatu – przewodniczący komisji,
przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

IV. Warunki określone w § 2 oceniane będą przez komisję stypendialną w skali punktowej od
1 do 10. Łączna suma punktów decydować będzie o przyznaniu stypendium.
V. Komisja stypendialna przedstawia Zarządowi Powiatu protokół z posiedzenia komisji
z propozycją przydziału stypendiów.
VI. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Powiatu w formie uchwały.

§4
Stypendium moŜe być cofnięte w trakcie roku szkolnego :
1/ na umotywowany wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
2/ w przypadku zmiany szkoły przez ucznia.

§5
Stypendium przyznawane jest na okres trwania zajęć dydaktycznych w danym roku
budŜetowym i wynosi do 200 zł miesięcznie /słownie: dwieście złotych/.

§6
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia przez Radę Powiatu i podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku oraz w szkołach ponadgimnazjalnych
Powiatu Malborskiego.

Załącznik
do Regulaminu przyznawania stypendium
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Malborskiego

WNIOSEK
o przyznanie stypendium
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Malborskiego

1. Nazwisko ucznia..................................................
2. Imiona .................................................................
3. Adres zamieszkania.......................................................................................................................
4. Szkoła / klasa /..............................................................................................................................

............................................
/ podpis ucznia /
5. Średnia ocen na świadectwie /wymienić ilość ocen dostatecznych/:
na świadectwie z poprzedniej klasy

........................................................

za I semestr bieŜącego roku szkolnego

........................................................

6. Ilość osób w rodzinie (łącznie z uczniem):
Lp.

Imię i nazwisko członka rodziny

Stopień pokrewieństwa

Wiek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7. Łączny dochód rodziny (brutto) za okres XI-I wraz ze świadczeniami rodzinnymi:

8. Charakterystyka sytuacji materialnej ucznia /wypełnia wychowawca/:

9. Rekomendacja i inne szczególne uwarunkowania, w tym informacja o otrzymywanych
stypendiach /wypełnia wychowawca/:

...............................................................
/imię i nazwisko wychowawcy/

10. Akceptacja dyrektora szkoły i opinia Rady Pedagogicznej :

...............................................................
/ pieczątka i podpis dyrektora /

Załączniki:
1. zaświadczenia o dochodach rodziny (dochody brutto – średnia za okres XI-I) oraz inne dokumenty
świadczące o uzyskiwanych dochodach, wymienione w § 3 pkt II regulaminu

___________________________________________________________________________
Ilość punktów za średnią ocen

…………………………………

Ilość punktów za sytuację materialną

…………………………………

Łączna ilość punktów

…………………………………

Decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu stypendium ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji

______________________________

_________________________________

______________________________

_________________________________

