
UCHWAŁA NR VI/042/2019
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania „Stypendium Starosty Mikołowskiego”

w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala co następuje:
§ 1. Przyjąć zasady i tryb przyznawania „Stypendium Starosty Mikołowskiego” w ramach Lokalnego 

Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Mikołowski, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady

Barbara Pepke
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/042/2019

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

Regulamin przyznawania „Stypendium Starosty Mikołowskiego” w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

I.  Postanowienia ogólne

§ 1. „Stypendium Starosty Mikołowskiego”, zwane dalej „stypendium”, jest formą realizacji 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zwanego dalej 
„Programem”.

§ 2. 1. Stypendium można przyznać uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Mikołowski. 

2.O stypendium mogą ubiegać się uczniowie: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej 
szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, 
pobierający naukę na terenie Powiatu Mikołowskiego.

3.Warunkiem koniecznym przyznania stypendium jest pozytywna opinia wychowawcy klasy 
zatwierdzona na posiedzeniu rady pedagogicznej.

4.Ilekroć mowa o uczniu należy przez to rozumieć ucznia szkoły publicznej z wyjątkiem szkół dla 
dorosłych.

II. Kryteria przyznania stypendium
§ 3. 1. Stypendium otrzymują uczniowie:
1) za wyniki w nauce:
stypendium otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uzyskali na świadectwie 

szkolnym średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania.

2) za osiągnięcia w nauce:
stypendium otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym od września do czerwca uzyskali 

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych 
wymagań:

a) są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym 
i ogólnopolskim,

b) są laureatami (I, II, III miejsce) konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim,
c) mają inne wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.
3) za osiągnięcia sportowe:
stypendium otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym od września do czerwca uzyskali 

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych 
wymagań:

a) zdobyli I, II lub III miejsce na międzynarodowych lub ogólnopolskich zawodach sportowych,
b) byli uczestnikami finału międzynarodowych lub ogólnopolskich zawodów sportowych,
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c) zdobyli I miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych.
III. Zasady i tryb przyznawania stypendium

§ 4. 1. Wniosek o stypendium dla ucznia składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na 
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego programu w terminie do 10 lipca każdego roku. 
Wnioski składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

2.Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym 
roku szkolnym.

3.Uczeń otrzymuje stypendium w wysokości 2 000 zł netto wypłacane jednorazowo do końca 
sierpnia w roku, w którym został złożony wniosek.

4.Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendiów przeprowadza komisja 
stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego w składzie:

1) Przedstawiciel Zarządu Powiatu Mikołowskiego jako przewodniczący,
2) Przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Mikołowskiego,
3) Przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
5.Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący do 14 dni po terminie składania 

wniosków.
6.Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia zawierający listę stypendystów oraz 

kwoty przyznanych stypendiów i przedstawia Staroście Mikołowskiemu do zatwierdzenia.
7.Od decyzji Starosty Mikołowskiego nie przysługuje odwołanie.
8.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Starosta Mikołowski.
9.O udzieleniu lub odmowie udzielenia stypendium informuje się pisemnie ucznia i dyrektora 

szkoły w terminie 14 dni od zatwierdzenia przydzielonych stypendiów przez Starostę Mikołowskiego.
10.Starosta Mikołowski ma prawo podać listę stypendystów do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Starostwa oraz w prasie lokalnej.
IV. Postanowienia przejściowe

§ 5. W roku szkolnym 2018/2019: 
1.Uczniowie otrzymują stypendium po I i po II półroczu.
2.Ustala się następujący termin składania wniosków:
-  po pierwszym półroczu – do dnia 23 kwietnia 2019 r.,
-  po drugim półroczu - do dnia 10 lipca 2019 r.
3.Stypendium za I półrocze w kwocie 1 000 zł netto wypłacone zostanie jednorazowo do końca 

maja 2019 r.
4.Stypendium za II półrocze w kwocie 1 000 zł netto wypłacone zostanie jednorazowo do końca 

lipca 2019 r.
5.Stypendium otrzymują uczniowie:
1) za wyniki w nauce:
stypendium otrzymują uczniowie, którzy w półroczu poprzedzającym przyznanie stypendium 

uzyskali  średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania.
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2) za osiągnięcia w nauce:
stypendium otrzymują uczniowie, którzy w półroczu poprzedzającym przyznanie stypendium 

uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych 
wymagań:

a) są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym 
i ogólnopolskim,

b) są laureatami (I, II, III miejsce) konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim,
c) mają inne wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.
3) za osiągnięcia sportowe:
stypendium otrzymują uczniowie, którzy w półroczu poprzedzającym przyznanie stypendium 

uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych 
wymagań:

a) zdobyli I, II lub III miejsce na międzynarodowych lub ogólnopolskich zawodach sportowych,
b) byli uczestnikami finału międzynarodowych lub ogólnopolskich zawodów sportowych,
c) zdobyli I miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych.
6.Do stypendium nie może być typowany uczeń otrzymujący stypendium Prezesa Rady Ministrów 

lub stpendium Ministra Edukacji Narodowej.
7. Do stypendium po II półroczu nie może być typowany uczeń klasy programowo najwyższej.

V. Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Stypendia wypłacane są ze środków własnych Powiatu Mikołowskiego.
2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określona będzie 

każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Mikołowskiego.
3.Druk wniosku zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko ucznia, adres jego 

zamieszkania, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, średnią ocen na koniec roku 
szkolnego, wyniki w konkursach będzie dostępny w sekretariacie szkoły, w Wydziale Edukacji, 
Kultury i Sportu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mikołowie 
www.mikolowski.pl .

4.Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych we 
wniosku o przyznanie stypendium.

5.Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad 
i trybu przyznawania stypendium.
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Załącznik do Regulaminu przyznawania "Stypendium 

Starosty Mikołowskiego" w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

pieczęć szkoły

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO

W KATEGORII...........................................
I. Wypełnia wnioskodawca

1.Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………………………………......…
2.Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….......……
3.Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………...........
4.Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………............
............................................................................................................................................................
5.Typ szkoły: ……………………………………………………………………….........................
6.Klasa: ………………………………………………………………………..................................
7.Urząd skarbowy (właściwy dla celów podatkowych):
………………………………...............................……………………………………….................
8.Opis osiągnięć ucznia
1)średnia ocen:
.................................................................................................................................................................
2)szczególne  osiągnięcia:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9.Dodatkowe uzasadnienie:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10.Nazwa i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki:
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Miejscowość, data...................
...................................................................

Podpis i pieczątka dyrektora szkoły
Załączniki:
1.Opinia Wychowawcy zatwierdzona na posiedzeniu rady pedagogicznej,
2.Karta ocen za dane półrocze w roku szkolnym 2018/2019. Karta ocen rocznych od roku szkolnego 

2019/2020,
3.Kopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia,
4.Pisemna zgoda rodziców na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy (w 

przypadku niepełnoletniego stypendysty),
5.Oświadczenie według wzoru PIT-2A (składają uczniowie, którzy otrzymają decyzję o przyznaniu 

stypendium),
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu się 

z klauzula informacyjną.
W przypadku otrzymania stypendium zobowiązuję się do promowania tego faktu w swoim 

środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych.
........................................................................
Podpis ucznia ubiegającego się o stypendium

II. Wypełnia Komisja Stypendialna
Decyzją komisji stypendialnej uczniowi/uczennicy
……………………………………………….
zostało/nie zostało*) przyznane stypendium w
wysokości:.................................................................
słownie ...............................................................................................................................................
Komisja stypendialna:                                                               Podpisy Komisji Stypendialnej:
1.................................................................... ................................................................
2.................................................................... ................................................................
3.................................................................... ................................................................
*) niewłaściwe skreślić
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…………..……………………………….
(imiona i nazwiska rodziców)
…………..……………………………….
(adres zamieszkania rodziców)

Załącznik do wniosku o przyznanie „Stypendium Starosty Mikołowskiego”

Wyrażam zgodę na przekazania środków przyznanych w formie stypendium naszemu/ej 
synowi/córce* ……………………………......………...., na wskazany we wniosku rachunek 
bankowy.

Właścicielem tegoż rachunku jest matka/ojciec *stypendysty.
………………………………………
( podpisy rodziców)
Dane stypendysty :
Imię i nazwisko : …………………………………………………….
PESEL ……………………………………………………………….
Adres zamieszkania : …………………………………………….…..
Dane rodzica (właściciela rachunku bankowego):
Imię i nazwisko ………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………………….
Adres zamieszkania : ………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
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Mikołów, ………………………
………………………………………………

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oraz o zapoznaniu się z klauzula informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) przez Starostwo 
Powiatowe w Mikołowie w następujących celach:

- udział w Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski o nazwie „Stypendium Starosty Mikołowskiego”.

- publikacja w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej www.mikolowski.pl  
- sporządzenie listy do wypłaty stypendium.

Przyjmuję ponadto do wiadomości, iż:
1) Administratorem udostępnionych przeze mnie danych jest Starosta Mikołowski.
2) Podane przeze mnie dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane.
3) Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
4) Podanie moich danych jest dobrowolne.
5) Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a jaj wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Oświadczam jednocześnie, iż zapoznałam/łem się z informacją (klauzulą informacyjną) dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

…………………………………………..
Data i czytelny podpis
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