UCHWAŁA NR X/51/2015
RADY POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Brzozowie uchwala, co
następuje:
§1
1. Tworzy się Program Stypendialny Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zwany dalej
„Programem”, wspierający najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Brzozowski.
2. Celem Programu jest:
1) promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,
2) zachęcanie uczniów do reprezentowania Powiatu Brzozowskiego w olimpiadach i konkursach na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,
4) pomoc materialna najzdolniejszym i wybitnie uzdolnionym uczniom,
5) promocja powiatu poprzez reprezentowanie powiatu w kraju i na arenie międzynarodowej przez
najzdolniejszych uczniów.
3. Jako formę realizacji Programu ustanawia się stypendium uczniowskie.
§2
Źródłem finansowania Programu są środki budżetu powiatu, których wysokość ustalana jest corocznie
w uchwale budżetowej.
§3
1. Stypendia z Programu przyznawane są w następujących kategoriach:
1) dla absolwentów szkół podstawowych, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum dwujęzycznym
prowadzonym przez Powiat Brzozowski – na okres 10 miesięcy w wysokości do 200 zł. (dwieście złotych)
miesięcznie.
2) dla uczniów gimnazjum dwujęzycznego prowadzonego przez Powiat Brzozowski – na okres 10 miesięcy
w wysokości do 200 zł. (dwieście złotych) miesięcznie.
3) dla absolwentów gimnazjów, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Brzozowski – na okres 10 miesięcy w wysokości do 200 zł. (dwieście złotych)
miesięcznie.
4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzozowski - na okres 10 miesięcy,
natomiast uczniowie klas maturalnych na okres 8 miesięcy tj. od września do kwietnia w wysokości do 200 zł.
(dwieście złotych) miesięcznie.
5) dla absolwenta roku wyłonionego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Brzozowie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie i Zespół Szkół
Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie – jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł.(tysiąc
złotych).
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§4
1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć absolwent szkoły podstawowej, uczeń gimnazjum
dwujęzycznego, absolwent gimnazjum oraz uczeń szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załączoną opinią dyrektora
szkoły.
2. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium dla absolwenta roku składa dyrektor właściwej szkoły
w oparciu o wewnętrzny regulamin szkoły.
3. Kompletne wnioski składa się do dnia 31 sierpnia każdego roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Brzozowie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Absolwenci szkół podstawowych, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum dwujęzycznym,
w roku szkolnym 2015/2016 składają kompletne wnioski do końca września 2015 r.
5. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania stypendium w trakcie trwania
roku szkolnego.
§5
1. Stypendium przysługuje uczniom spełniającym łącznie następujące kryteria:
1) średnia ocen za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stypendium - co najmniej 4,75
2) zachowanie - co najmniej bardzo dobre
2. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu w Brzozowie.
3. Informacja o przyznaniu uczniowi stypendium zostaje przekazana pisemnie do dyrektora szkoły. Wykaz
stypendystów zostaje umieszczony na stronie internetowej Powiatu Brzozowskiego (www.powiatbrzozow.pl).
§6
1. Przerwanie nauki w szkole przez ucznia stypendystę wstrzymuje wypłatę stypendium. Dyrektor szkoły jest
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Powiatu o tym fakcie.
2. Stypendium może być wstrzymane również w przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązków
określonych w statucie szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zarządu
Powiatu o tym fakcie.
3. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium podejmuje Zarząd Powiatu w Brzozowie - po przedłożeniu
przez dyrektora szkoły powiadomienia o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 lub 2.
4. Ponowne podjęcie przez ucznia nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Brzozowski nie powoduje
wznowienia wypłaty wstrzymanego stypendium.
§7
1. Wypłata stypendium następuje po zawarciu umowy pomiędzy powiatem a pełnoletnim uczniem stypendystą
lub rodzicem (opiekunem prawnym) ucznia niepełnoletniego.
2. Stypendium wypłaca się do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto wskazane przez ucznia
stypendystę.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzozowie.
§9
Traci moc uchwała Nr XXIV/156/2012 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Kozik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/51/2015
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 21 lipca 2015 r.
Wniosek o przyznanie stypendium z programu stypendialnego powiatu brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki
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WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z PROGRAMU STYPENDIALNEGO POWIATU
BRZOZOWSKIEGO IM. BŁ.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI
CZĘŚĆ I (wypełnia osoba ubiegająca się o stypendium)
na rok szkolny …………………………
1. Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....
3. Numer telefonu …………………………………………………………………………..
4. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….
5. PESEL …………………………………………………………………………………….
6. Nazwa banku, numer konta oraz imię i nazwisko właściciela konta, na które
należy przekazać stypendium w przypadku jego przyznania (wymagane jest konto
ucznia)

………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
7. Nazwa szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………….....
8. Klasa ……………………………………………………………………………………….

............................
(miejscowość i data)
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CZĘŚĆ II (wypełnia szkoła)
1. Opinia dyrektora szkoły o uczniu.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2. Średnia ocen za ostatni rok nauki ……………………………………………..........

3. Zachowanie ……………………………………………………………………………..

............................................................
(pieczęć i podpis)

CĘŚĆ III Decyzja Zarządu Powiatu:

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

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

.......................................................
(data i podpis Starosty)
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