
  

Uchwała Nr XVII/108/2019 

Rady Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego. 

 

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) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2019 roku poz. 1481 ze zmianami), Rada Powiatu Leszczyńskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§  1. Jako formę realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu powiatu leszczyńskiego, ustanawia się "Stypendium Starosty Leszczyńskiego". 
 

§ 2. Stypendium Starosty Leszczyńskiego może otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej, 

będący mieszkańcem powiatu leszczyńskiego, spełniający jedno z następujących kryteriów: 

1) w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20, 

2) w minionym roku szkolnym, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz tytuł laureata 

lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, 

ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

3) w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz indywidualnie 

tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie artystycznej na szczeblu 

wojewódzkim ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

4) w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 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 barw Polski w zawodach rangi Mistrzostw Europy i Świata. 

5) w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,90 oraz przepracował 

jako wolontariusz minimum 100 godzin. 
 

§  3. 1. Stypendium Starosty Leszczyńskiego wypłacana jest w jednorazowej formie do 31 

października każdego roku. 



2. Środki finansowe na realizację programu pochodzą ze środków własnych powiatu 

leszczyńskiego. 

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

§  4. 1. Wnioski o Stypendium Starosty Leszczyńskiego, rodzice uczniów, prawni opiekunowie 

uczniów, pełnoletni uczniowie lub wychowawcy klas uczniów w porozumieniu z rodzicami 

składają, do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. 

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

 1) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę na dzień składania wniosku, 

 2) kserokopia świadectwa poświadczona przez szkołę, 

 3) kserokopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w § 2     

punkt 2 do 5.  

2. Wzór wniosków określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Wnioski składa się w terminie od 1 do 15 września każdego roku. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem Stypendium Starosty 

Leszczyńskiego. 
 

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

i wysokości Stypendium Starosty Leszczyńskiego w terminie do 15 października każdego 

roku, w formie uchwały. 

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

i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

§  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Stypendium Starosty Leszczyńskiego może 

być udzielona z inicjatywy Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. 

§  7. Traci moc Uchwała Nr XXII/247/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 

2013 r. w sprawie określenia form, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego. 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego. 
 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

 

(-) Jan Szkudlarczyk 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XVII/108/2019 

Rady Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego. 

 

 Art. 90t. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami) upoważnia Jednostki Samorządu Terytorialnego  

do tworzenia lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Zapis art. 90t ust. 4 wyżej powołanej ustawy zobowiązuje w przyjętym programie określić 

warunki udzielania pomocy oraz formy i zakres tej pomocy. Głównym celem programu jest 

wyróżnienie finansowe uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Ponadto 

program przewiduje wsparcie finansowe dla uczniów, którzy poza dobrymi wynikami  

w nauce odnoszę sukcesy w ogólnopolskich konkursach interdyscyplinarnych, 

przedmiotowych, tematycznych oraz olimpiadach. O wsparcie finansowe w formie 

Stypendium Starosty Leszczyńskiego ubiegać będą się mogli także sportowcy, osiągający 

wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim wraz z dobrymi wynikami w nauce oraz 

uczniowie za osiągnięcia z zakresu kultury i sztuki. 

 Podjęcie uchwały jest uzasadnione, by samorząd Powiatu Leszczyńskiego mógł 

wyróżnić i uhonorować wysiłek umysłowy i fizyczny najlepszych uczniów, którzy zdobywają 

dodatkową wiedzę poza szkolnym programem nauczania, umieją pogodzić naukę w szkole   z 

uprawianiem sportu na wysokim poziomie, rozbijają swoja zainteresowania  

i działają jako wolontariusze. Otrzymane nagrody będą pozytywnym bodźcem do osiągania 

jeszcze lepszych wyników i osiągnięć. 


