
Uchwała Nr XXXV/262/2017
Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 25 października 2017 roku.

w sprawie  realizacji  Powiatowego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionej
młodzieży

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1868) i art. 90t ust. 4 w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje: 

§ 1
1. W ramach realizacji  Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

ustanawia się wsparcie finansowe edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych
przez Powiat Łęczyński poprzez system stypendialny.

2. Ustala się szczegółowe warunki oraz tryb postępowania w sprawie przyznania stypendiów
dla  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Łęczyński.

§ 2
Stypendium przyznaje się za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wybitne osiągnięcia sportowe,
3) wybitne osiągnięcia artystyczne.

§ 3
1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia jedno

z poniższych kryteriów:
1) zdobył  tytuł  laureata  konkursów  i  olimpiad  przedmiotowych  na  szczeblu

wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
2) na koniec semestru poprzedzającego przyznanie stypendium uzyskał średnią ocen co

najmniej 5,00 i wzorową ocenę z zachowania,
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który zajął miejsce

od I  do III  w konkurencjach indywidualnych w zawodach sportowych na szczeblu co
najmniej ogólnopolskim oraz uzyskał średnią ocen na  koniec roku szkolnego co najmniej
4,7 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który zajął miejsce
od I do III w konkursie co najmniej ogólnopolskim oraz uzyskał średnią ocen na  koniec
roku szkolnego co najmniej 4,70 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4. Każdy stypendysta powinien godnie reprezentować szkołę w środowisku.

§ 4
1. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 wypłacane jest jednorazowo

i wynosi: 
1) 200 zł dla laureata szczebla wojewódzkiego, 
2) 300 zł dla laureata szczebla ogólnopolskiego,
3) 400 zł dla laureata szczebla międzynarodowego.



2. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 wynosi 150 zł miesięcznie i wypłacane
jest od dn. 1 lutego do dn. 30 czerwca za pierwszy semestr i od dn. 1 września do dn. 31
stycznia za drugi semestr, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Stypendium płatne jest na wskazane konto bankowe.  
4. Stypendium dla ucznia kończącego szkołę, dla której organem prowadzącym jest Powiat

Łęczyński jest wypłacane do miesiąca, w którym ukończył on naukę w tej szkole.

§ 5
1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół.
2. Zgłoszenie  kandydata  do  stypendium  następuje  na  podstawie  wniosku,  którego  wzór

stanowi załącznik do uchwały.
3. Do  wniosku  dołącza  się  kserokopie  dokumentów  poświadczonych  za  zgodność

z oryginałem potwierdzających osiągnięcia ucznia.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

w terminie:
1) określone w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust 2 i 3 - do dn. 15 lipca każdego roku,
2) określone  w § 3 ust. 1 pkt 2 - po zakończeniu semestru, odpowiednio do dn. 15 lutego

i do dn. 15 lipca.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6
1. Decyzję w sprawie przyznania stypendiów podejmuje starosta.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie stanowi podstawy do roszczenia o jego

przyznanie.
3. Przyznanie stypendium nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych

otrzymanych nagród i wyróżnień.
4. Przyznanie stypendium w danym roku nie jest zależne od pobierania takiego samego lub

podobnego stypendium w latach poprzednich.
5. Listę uczniów, którzy otrzymają stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

§ 7
Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  stypendia  określa  na  dany  rok
budżetowy Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§ 8
Traci  moc  uchwała  Nr  XV/103/2016  Rady  Powiatu  w  Łęcznej  z  dnia  22  lutego  2016r.
w sprawie realizacji Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży. 

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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