
UCHWAŁA NR XXIII/133/2020 
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego, form i zakresu tej 

pomocy w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postepowania w tych sprawach. 

 Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.                  
z 2020 r. poz. 1237) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r.  poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pomoc w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę 
na terenie powiatu kępińskiego, realizowana jest w formach: 

1) stypendium Starosty Kępińskiego, zwanego w dalszej części uchwały „Stypendium”; 

2) nagrody Starosty Kępińskiego, zwaną w dalszej części uchwały „Nagrodą”, przyznawaną za osiągnięcia 
naukowe i artystyczne oraz sportowe. 

§ 2. 1.  Kandydatami   do przyznania  Stypendium mogą  być dzieci i młodzież uczęszczający do szkół  
ponadpodstawowych z terenu powiatu kępińskiego, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy uzyskali 
średnią rocznych ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym wyższą niż 4,2 oraz 
wykazują szczególne uzdolnienia naukowe, artystyczne  lub sportowe i uczestniczą w przedsięwzięciach 
w wymienionych dziedzinach na szczeblu co najmniej powiatowym. 

2. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole. 

3. Stypendium przyznawane jest w wysokości 150 zł miesięcznie na okres roku szkolnego liczonego od 
września do czerwca (10 miesięcy), z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. 

4. Kandydatami do przyznania Stypendium nie mogą być stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania lub Ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz stypendyści programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

§ 3. 1.  Wniosek o przyznanie Stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, po 
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły należy  złożyć w  Starostwie   Powiatowym w Kępnie w  
terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.  

2. Przyznane Stypendia będą wypłacane przez szkołę, do której uczęszcza uczeń w terminach do końca 
każdego miesiąca. 

3. W przypadku gdy stypendysta przestaje być w trakcie roku szkolnego uczniem szkoły 
ponadpodstawowej z terenu powiatu kępińskiego lub uzyskuje stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 4, 
można wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium innemu uczniowi szkoły na okres do końca czerwca. 

4. Lista stypendystów będzie ogłaszana na stronie internetowej Powiatu Kępińskiego. 

5. O liczbie przyznanych Stypendiów decyduje wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale 
budżetowej na dany rok. 

§ 4. 1. Nagroda przyznawana jest dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych  
z terenu powiatu kępińskiego za osiągnięcia: 

1) naukowe i artystyczne po spełnieniu jednego z warunków: uzyskanie średniej rocznych ocen 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym wyższej niż 5,3 lub zajęcie co najmniej 
trzeciego miejsca na szczeblu województwa wielkopolskiego w konkursie naukowym, przedmiotowym, 
artystycznym lub zakwalifikowania się do finału konkursu o zasięgu ogólnopolskim; 

2) sportowe po spełnieniu warunku: zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w rywalizacji międzyszkolnej na 
szczeblu województwa wielkopolskiego, w zawodach ujętych do realizacji w kalendarzu imprez 
sportowych Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska oraz kalendarzu imprez sportowych Powiatu 
Kępińskiego. 

Id: 29627027-CC2A-40A3-9039-09A6E9FC320A. Podpisany Strona 1



2. Uczeń może otrzymać jednocześnie Nagrodę za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz  za osiągnięcia 
sportowe. 

3. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym. 

4. Nagroda przyznawana jest w formie bonu zakupowego o wartości maksymalnej 300 zł. 

§ 5. 1.  Wniosek o przyznanie Nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, po uzgodnieniu 
z radą pedagogiczną szkoły należy  złożyć w  Starostwie Powiatowym w Kępnie,     nie później niż na 7 dni 
przed  zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Nagroda  przyznawana  jest   raz w roku i wręczana  na uroczystości podsumowującej dany rok szkolny. 

3. Lista nagrodzonych będzie ogłaszana na stronie internetowej Powiatu Kępińskiego. 

4. Wysokość środków przeznaczonych  na Nagrody określona jest w uchwale budżetowej na dany rok. 

§ 6. Przyznanie Stypendium nie wyklucza możliwości uzyskania Nagrody. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik nr 1
……………………………………………….. do uchwały Nr XXIII/133/2020
(data wpływu wniosku/ numer kolejny wniosku) Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 29 września 2020 r.

WNIOSEK
o przyznanie Stypendium Starosty Kępińskiego

1. Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………..

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

Pełna nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń: ……………………………………………….

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

Klasa: ……………… zawód/profil: ………………………………………………………………..

2. Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Opinia Rady Pedagogicznej

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

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

……………………………………
(data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przysługuje Państwu szereg praw z tytułu przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą
jednostkę. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej jednostki pod adresem https://www.powiatkepno.pl

……………………………………………..
(data i podpis ucznia /opiekuna)
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Stanowisko Zarządu Powiatu:

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

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

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

………………………………….
(data i podpis Starosty)
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/133/2020

……………………………………………….. Rady Powiatu Kępińskiego
(data wpływu wniosku numer kolejny wniosku) z dnia 29 września 2020 r.

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Starosty Kępińskiego

1. Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………..

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

Pełna nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń: ……………………………………………….

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

Klasa: ……………… zawód/profil: ………………………………………………………………..

2. Kryteria upoważniające do uzyskania nagrody (naukowe, sportowe ⃰ ):

1) Średnia ocen uzyskana przez ucznia (§ 4 ust. 1 pkt 1) : ……………..

2) Osiągnięcia ucznia, o których mowa w (§ 4. ust. 1 pkt 1 lub 2 ⃰ ): …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Uzgodniono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu……………………………………….

……………………………………
(data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przysługuje Państwu szereg praw z tytułu przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą
jednostkę. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej jednostki pod adresem https://www.powiatkepno.pl

………………………………………………..

⃰ podkreślić właściwe (data i podpis ucznia/opiekuna)
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Stanowisko Zarządu Powiatu:

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

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

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

………………………………….
(data i podpis Starosty)
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/133/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego, form i zakresu
tej pomocy w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postepowania w tych sprawach

W oparciu o art. 90t ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Powiatu
Kępińskiego przyjęła Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę
na terenie powiatu kępińskiego.

Zgodnie z art. 90t ust. 4 cytowanej powyżej ustawy organ prowadzący w przypadku przyjęcia programu
określa szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla
uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Proponowana uchwała reguluje zakres spraw zawartych w powyższej delegacji. Jednocześnie
dostosowano zapisy uchwały do obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa prawnego w powyższym
zakresie.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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