
  

Uchwała Nr XVII/109/2019 

Rady Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 511 ze zmianami) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz. 1668 ze zmianami), Rada Powiatu 

Leszczyńskiego uchwala, co następuje: 
 

§  1. Uchwala się zasady przyznawania stypendium dla uzdolnionych studentów 

zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego, bez względu na miejsce nauki. 
 

§ 2. Jako formę przyznawania stypendium, ustanawia się jednorazowe "Stypendium Starosty 

Leszczyńskiego". 
 

§ 3. Do ubiegania się o Stypendium Starosty Leszczyńskiego uprawniony jest student uczący 

się w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej w systemie stacjonarnym, który ukończył  

1 rok studiów i spełnia jedno z następujących kryteriów:  

1) w minionym roku akademickim uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50, 

2) w minionym roku akademickim uzyskał średnią co najmniej 4,20 oraz indywidualnie 

tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie artystycznej na szczeblu 

wojewódzkim ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

3) w minionym roku akademickim uzyskał średnią ocen co najmniej 4,10 oraz 

indywidualnie lub drużynowo: 

- zajął miejsca I – III w turniejach, mistrzostwach, olimpiadach, konkursach rangi 

wojewódzkiej lub, 

- zajął miejsca I – X w turniejach, mistrzostwach, olimpiadach, konkursach rangi 

ogólnopolskiej lub, 

-  reprezentował barwy Polski w zawodach rangi Mistrzostw Europy lub Mistrzostw 

Świata. 

4) w minionym roku akademickim uzyskał średnią co najmniej 4,30 oraz przepracował 

jako wolontariusz co najmniej 100 godzin. 

5) w minionym roku akademickim uzyskał średnią co najmniej 4,20 oraz wyróżnił się 

aktywnością naukową i edukacyjną obejmującą: działalność w kole naukowym, artykuły, 

referaty, udział w konferencjach, udział w projektach naukowo – badawczych, nagrody  



i wyróżnienia w konkursach, certyfikaty, staże, współpraca międzynarodową oraz inne nie 

wymienione, a spełniające kryteria rozwoju naukowego. 
 

§  4. 1. Stypendium Starosty Leszczyńskiego wypłacane jest w jednorazowej formie do dnia 

30 listopada każdego roku. 

2. Środki finansowe na Stypendium Starosty Leszczyńskiego pochodzą ze środków własnych 

powiatu leszczyńskiego. 

3. Wysokość Stypendium Starosty Leszczyńskiego wynosi od 300,00 - 1.500,00 zł. 
 

§  5. 1. Wnioski o Stypendium Starosty Leszczyńskiego wraz z załącznikami studenci składają 

do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. 

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołącza się: 

 1) zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę na dzień składania wniosku, 

 2) zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki, 

 3) kserokopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w § 3     

punkt 2 do 5.  

2. Wzór wniosków określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Wnioski składa się w terminie od dnia 1 do 15 października każdego roku, za osiągnięcia  

z poprzedniego roku akademickiego. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem Stypendium Starosty 

Leszczyńskiego. 
 

§  6. 1. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje o przyznaniu  

i wysokości Stypendium Starosty Leszczyńskiego w terminie do dnia 15 listopada każdego 

roku, w formie uchwały. 

2. Decyzja Zarządu Powiatu o przyznaniu Stypendium Starosty Leszczyńskiego jest ostateczna 

i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

§  7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Stypendium Starosty Leszczyńskiego może 

być udzielone z inicjatywy Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. 
 

§  8. Traci moc Uchwała Nr XXII/225/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 maja 

2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów. 
 

§  9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego. 
 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady 

 

(-) Jan Szkudlarczyk 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XVII/109/2019 

Rady Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów. 

 

 Art. 96 ustawy z dnia 30 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) upoważnia Jednostki Samorządu Terytorialnego  

do przyznawania stypendium studentom. Zapis art. 96 wyżej powołanej ustawy określa,  

że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: rodzaj 

stypendium, kryteria i sposób przyznawania stypendium, maksymalną wysokość stypendium 

oraz warunki wypłacania stypendium. 

 Stypendium dla studentów zamieszkanych na terenie powiatu leszczyńskiego, 

przyznawane jako jednorazowe „Stypendium Starosty Leszczyńskiego”, ma charakter 

szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacja, 

sportem, czy kulturą. 

 Podjęcie uchwały jest uzasadnione, by samorząd Powiatu Leszczyńskiego mógł 

wyróżnić i uhonorować wysiłek umysłowy i fizyczny najlepszych studentów. Otrzymane 

stypendium będzie pozytywnym bodźcem do osiągania jeszcze lepszych wyników i osiągnięć. 


