
UCHWAŁA NR LI/386/2022 
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski 

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2022, poz.528,583) oraz art.90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2021r.,poz. 1915 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje 
§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski bez względu na miejsce 
zamieszkania. 

§ 2. Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadpodstawowej 
kończącej się egzaminem maturalnym dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym . 

§ 3. 1. Stypendium może być przyznane za: 
1) wyniki w nauce, 
2) wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. 

2. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Jarosławskiego. 
§ 4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń , który na zakończenie roku szkolnego 

osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,90 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. 
§ 5. Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który na 

zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania co 
najmniej bardzo dobrą oraz jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady 
przedmiotowej. 

§ 6. Maksymalna kwota stypendium określonego w §4 wynosi 80,00 złotych miesięcznie. Stypendium 
przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (tj. od września 
do czerwca następnego roku, a dla uczniów klas najwyższych programowo na okres 8 miesięcy tj. od 
września do kwietnia następnego roku) i nie może przekroczyć kwoty 800,00 złotych w ciągu roku 
szkolnego. 

§ 7. Maksymalna kwota stypendium określonego w §5 wynosi 120,00 złotych miesięcznie. 
Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (tj. 
od września do czerwca następnego roku, a dla uczniów klas najwyższych programowo na okres 
8 miesięcy tj. od września do kwietnia następnego roku) i nie może przekroczyć kwoty 1200,00 złotych 
w ciągu roku szkolnego. 

§ 8. 3. Wysokość stypendium na dany rok ustala Zarząd Powiatu Jarosławskiego 
§ 9. 1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku. 
2. Wniosek może być złożony przez: 

1) pełnoletniego ucznia, 
2) rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, 
3) dyrektora szkoły, 
4) radę pedagogiczną, 
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5) samorząd uczniowski 
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
4. Osiągnięcia ucznia powinny być udokumentowane, odpowiednio: dyplomem lub innym 

zaświadczeniem potwierdzającym fakt bycia laureatem lub finalistą olimpiad. 
§ 10. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie później niż do dnia 30 września w każdym roku szkolnym do 
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. 

2. Wnioski niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane, 
§ 11. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń otrzymujący stypendium: 

1) przerwał naukę w szkole, 
2) został skreślony z listy uczniów, 

2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zaistnieniu przyczyn zaprzestania 
wypłaty stypendium. 

§ 12. W budżecie powiatu zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę stypendiów 
§ 13. 1. Przyznane stypendium przekazywane będzie na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 
2. Stypendium wypłacane będzie w dwóch transzach do dnia 15 grudnia i 15 maja. 
§ 14. Traci moc: Uchwała nr XVIII/207/08 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 marca 2008 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego. 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Jarosławskiego 

 
 

Marian Fedor 
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Załącznik do uchwały Nr LI/386/2022 

Rady Powiatu Jarosławskiego 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium 
1. Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................. 
2. Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................... 
3. Imiona rodziców........................................................................................................................ 
4. Adres zamieszkania ucznia........................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
5. Telefon kontaktowy................................................................................................................... 
6. Adres e-mailowy........................................................................................................................ 
7. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego........................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
8. Szkoła (typ) i klasa ................................................................................................................... 
9. Średnia ocen ucznia potwierdzona przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły uzyskana 

w danym roku szkolnym……………………wynosiła………………..….(dokładność do 0,01). 
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiad, 

zawodów, konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim......................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………,dnia………………….. ………………………………………………… 
        ( podpis ucznia) 
   
    ……………………………………………………………………… 

 (podpis rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku kiedy uczeń jest niepełnoletni).  
Potwierdzenie danych określonych we wniosku   Potwierdzenie danych określonych 

we wniosku 
…………………………………………                     ………………………………………….. 
 (podpis dyrektora szkoły)     ( podpis wychowawcy klasy) 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procedurą 

weryfikacji i przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu 
Jarosławskiego w roku szkolnym ................................................ 

Jarosław, dnia................... Podpis.................................... 
(rodzic/ opiekun prawny, pełnoletni uczeń) 

Zgoda opiekuna prawnego na przekazywanie środków finansowych na rachunek bankowy. 
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przekazywanie środków finansowych pochodzących ze 

stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Jarosławski na rzecz. mojego dziecka………………………………............... 
 

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

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

.................................................. 
(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
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UZASADNIENIE 

 
do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Jarosławski. 
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art.90 t ust.4 stanowi że: 
„W przypadku przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
i młodzieży, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki 
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu 
terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy,  
w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, 
uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych”. 
Na tej podstawie uchwala się regulamin udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski. 
Regulamin ten skierowany jest do uczniów, pobierających naukę na terenie Powiatu 
Jarosławskiego bez względu na miejsce zamieszkania.  
Zakłada się, że stypendium będzie stanowić wsparcie dla zdolnych i pracowitych uczniów oraz 
będzie motywowało ich do dalszego rozwoju edukacyjnego. 
Stypendium w kwocie 80,00 złotych miesięcznie za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły 
ponadpodstawowej, dla którego  organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski, który na 
zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,90 oraz ocenę z zachowania co 
najmniej bardzo dobrą 
Stypendium w kwocie do 120,00 złotych miesięcznie za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 
może otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 
Jarosławski, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią 
z ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz jest laureatem lub 
finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej. Kwota stypendium wydaje się 
zasadna głównie dlatego, że wybitne osiągnięcia uczniów wymagają dużych nakładów pracy, jak 
również zakupu dodatkowych pomocy i materiałów. Uczniowie biorą dodatkowo udział  
w zajęciach lub projektach, co stanowi czynnik motywujący do dalszej nauki i rozwijania swoich 
uzdolnień i zainteresowań. 
Podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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