
UCHWAŁA NR XX/245/2020 
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – 
pobierających  naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Będzińskiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz § 11e, § 11f, §11g oraz § 11m rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492 ze zm.), Rada Powiatu 
Będzińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanowić Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – pobierających naukę 
w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Będzińskiego. 

§ 2. Szczegółowe warunki przyznawania stypendium oraz tryb postępowania określa „Regulamin 
przyznawania Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – pobierających naukę 
w szkołach  ponadpodstawowych na terenie Powiatu Będzińskiego” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Będzińskiego 

 
 

Jan Powałka 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/245/2020 

Rady Powiatu Będzińskiego 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

REGULAMIN STYPENDIUM POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW POBIERAJĄCYCH NAUKĘ 

W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

§ 1. Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów pobierających naukę 
w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Będzińskiego ustanawia się jako formę wsparcia 
w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę 
w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Będzińskiego”. Stypendium stanowi dla nich formę 
pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego 
zdolności i zainteresowania wykraczają poza realizowany program nauczania. Stypendium powinno sprzyjać 
rozwojowi uzdolnień i zainteresowań, a także pobudzać twórcze myślenie oraz wspomagać umiejętności 
stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 

§ 2. O przyznanie stypendium Powiatu Będzińskiego mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę 
w szkołach ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Będzińskiego. 

§ 3. Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku szkolnym może otrzymać uczeń, który uzyskał 
wysoką roczną średnią ocen - powyżej 4,75, a także spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1. jest finalistą konkursu przedmiotowego na poziomie ogólnopolskim lub wojewódzkim organizowanego 
przez kuratora oświaty lub ogólnopolski komitet olimpiady przedmiotowej, uzyskał tytuł laureata lub 
finalisty konkursu wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z przedmiotów objętych 
ramowym planem nauczania, jest  finalistą ogólnopolskiego konkursu, festiwalu lub przeglądu 
z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania organizowanego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego lub inne podmioty artystyczne działające na przestrzeni ogólnokrajowej, jest 
finalistą konkursu w skali międzynarodowej. 

2. jest finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej, turnieju lub konkursu, w których ostatni etap odbył 
się przed dniem 26 marca 2020 r. 

3. posiada umiejętności i wiedzę potwierdzone innymi osiągnięciami, w tym udziałem w konkursach 
międzynarodowych i ogólnopolskich, osiągnięciem tytułu laureata, zdobywcy miejsc od I do III lub 
wyróżnieniem w konkursach wojewódzkich bądź rejonowych lub konkursach tematycznych 
organizowanych przez kuratora oświaty. 

§ 4. 1. Wniosek stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu wraz z dokumentacją potwierdzającą 
spełnianie przez ucznia warunków wymienionych w § 3 może złożyć: 

1) pełnoletni uczeń 

2) przedstawiciel ustawowy ucznia 

2. Wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana 
Sączewskiego 6, 42-500 Będzin od dnia 1 października do 31 października roku szkolnego następującego 
po roku szkolnym, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 3. 

3. O przyznanie stypendium ubiegać się można nie wcześniej niż po ukończeniu klasy pierwszej szkoły 
ponadpodstawowej. 

4. Wnioski o stypendium będą rozpatrywane w okresie od 1 listopada do 30 listopada każdego roku. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna powołana mocą Uchwały Zarządu 
Powiatu Będzińskiego. Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego określa skład komisji, której zadaniem jest 
analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium oraz zaopiniowanie wniosków pod 
kątem spełniania przez kandydatów warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
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2. Protokół posiedzenia komisji zawierający opinię na temat kandydatów do stypendium przewodniczący 
Komisji Stypendialnej przedkłada Zarządowi Powiatu Będzińskiego. Zarząd Powiatu Będzińskiego 
przyjmuje informację nt. osób rekomendowanych do przyznania stypendium. Decyzję administracyjną 
o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium, w rozumieniu Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego podejmuje Starosta Będziński jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Będzińskiego. 

§ 6. Stypendium przyznaje się za poprzedni rok szkolny w formie jednorazowej wypłaty, 
a  wysokość stypendium dla wyróżnionych uczniów jest jednakowa i wynosi 1500,00 zł brutto. Uzyskane 
stypendium w jednym roku nie wyklucza jego otrzymania w następnych latach. Stypendium wypłacane jest 
najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku w formie przelewu na konto wskazane przez Wnioskodawcę 
wymienionego w § 4 ust.1 lub w formie wypłaty gotówkowej.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania  Stypendium   

Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – 
pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na 

terenie Powiatu Będzińskiego 

Starostwo Powiatowe w  Będzinie 

ul. Jana Sączewskiego 6 

42 – 500 Będzin 

 

WNIOSEK  

zgłoszenie  kandydata do  

Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów  pobierających naukę w szkołach 

ponadpodstawowych na terenie Powiatu Będzińskiego 

 

1) Nazwisko i imię   wnioskodawcy: ............................................................................................................... 

2) Nazwisko i imię Ucznia     ........................................................................................................................... 

3) Adres  zamieszkania  ................................................................................................................................... 

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

4) Szkoła, której kandydat jest uczniem  .......................................................................................................... 

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

(nazwa i adres) 

5) Potwierdzona  średnia ocen  ........................................................................................................................ 

 

6) Osiągnięcia kandydata do stypendium wyszczególnione w § 3 „Regulaminu przyznawania  Stypendium  

Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – pobierających naukę w szkołach 

ponadpodstawowych na terenie Powiatu Będzińskiego”. 

(w przypadku braku miejsca proszę dopisać osiągnięcia na osobnej kartce jako załącznik do wniosku) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

7) Dokumenty dołączone do wniosku potwierdzające spełnienie przez ucznia warunków 

wymienionych w § 3 „Regulaminu przyznawania  Stypendium  Powiatu Będzińskiego dla 

Najzdolniejszych Uczniów – pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu 

Będzińskiego”.  

 

 
Będzin, dn. ………………………………..   Podpisz Wnioskodawcy: ……………………..……………. 

 

 

 

 

Id: EAC9956E-F14F-4486-87E5-61C13A3E8B60. Podpisany Strona 1



 

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/245/2020 

Rady Powiatu Będzińskiego 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – pobierających  naukę 
w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Będzińskiego jest ustanowione w związku z zapisami 
art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). 

 Stypendium stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, którzy poprzez osiągane 
ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz dodatkowe zainteresowania i zdolności, a przede wszystkim sukcesy 
odnoszone w przestrzeni lokalnej, regionalnej, ogólnokrajowej lub międzynarodowej znacząco wykraczają 
poza program nauczania realizowany w szkołach. 

 Przyznane stypendium ma także na celu umożliwienie młodzieży podejmowania dodatkowych 
inicjatyw o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwojowym, których implementacja przyczyni się do jej 
rozwoju osobistego oraz zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności.
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