
UCHWAŁA NR VIII/47/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-
Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat 

Golubsko-Dobrzyński

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVI/248/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-
Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 524)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Poz. 1843



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/47/2019

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

§ 1. Regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez 
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego jednorazowego stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów, 
zwanego dalej „stypendium”.

§ 2. Stypendium skierowane jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

§ 3. 1.  Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe indywidualne lub zespołowe 
przysługuje uczniom o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się co najmniej oceną dobrą 
z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,75 (średnia ocen nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) oraz 
spełniającym jeden z następujących kryteriów:

1) są laureatami lub uczestnikami finału międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej lub 
ogólnopolskiego konkursu wiedzy,

2) są laureatami finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego konkursu wiedzy,

3) wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskują w niej celujące oceny, 
a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium  za wybitne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe 
przysługuje uczniom o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się co najmniej oceną dobrą 
z zachowania (nie dotyczy szkół muzycznych) i co najmniej średnią ocen 4,5 (średnia ocen nie dotyczy 
uczniów niepełnosprawnych) oraz spełniającym jeden z następujących kryteriów:

1) są laureatami, zdobywcami wyróżnienia lub uczestnikami finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego 
konkursu artystycznego,

2) są laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego,

3) są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu regionalnym lub wyższym

3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe 
przysługuje uczniom o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się co najmniej oceną dobrą 
z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,5 ( średnia ocen nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) oraz 
spełniającym jeden z następujących kryteriów:

1) są zdobywcami I, II lub III miejsca lub uczestnikami finału międzynarodowych albo ogólnopolskich 
zawodów sportowych - dyscypliny wchodzące w skład systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży,

2) są zdobywcami I, II lub III miejsca w wojewódzkich zawodach sportowych, ujętych w kalendarzu 
Szkolnego Związku Sportowego.

4. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, o których mowa § 2 regulaminu, 
legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,75 (średnia ocen 
nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych)  przyczyniających się do promocji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
poprzez udział w innych niż przedmiotowe konkursach i przeglądach na szczeblu co najmniej powiatowym.

§ 4. 1.   Stypendium z tytułu osiągnięć zespołowych, wymienionych w § 3 regulaminu, może otrzymać 
wyłącznie uczeń wskazany przez opiekuna lub trenera zespołu.

2. Opiekun lub trener zespołu typuje do stypendium nie więcej niż 3 uczniów z zespołu i każdemu z nich 
wystawia opinię potwierdzającą jego sukcesy.
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§ 5. 1.   Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 i § 
3 regulaminu w roku szkolnym  poprzedzającym przyznanie stypendium.

2. Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.

§ 6. 1.   Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły, po radzie klasyfikacyjnej, na koniec 
każdego roku szkolnego.

2. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez dyrektora szkoły 
potwierdzających wybitne osiągnięcia ucznia, o których mowa w § 3 regulaminu.

3. Dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, 
winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia.

4. Dla wszystkich stypendiów obowiązuje jeden wzór wniosku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 
w którym należy wpisać odpowiedni rodzaj stypendium.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca składa w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku 
kalendarzowego, w komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, właściwej do 
spraw oświaty.

§ 7. 1.   Wnioski o przyznanie stypendium, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, 
rozpatruje komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

2. Komisja dokonuje podziału środków zgodnie z kategorią stypendium i liczbą złożonych wniosków.

3. Decyzja o przyznaniu stypendium po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Zarząd Powiatu jest 
ostateczna.

4. Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria 
regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

5. Wnioski o przyznanie stypendium niespełniające wymogów określonych w regulaminie będą odrzucane.

6. O odrzuceniu wniosku i jego przyczynach wnioskodawca będzie informowany na piśmie.

7. O przyznanych stypendiach komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego, właściwa do spraw oświaty 
informuje szkoły i wyróżnionych uczniów pisemnie.

8. Uczniowie, którym przyznano stypendium oraz ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, które 
Starosta Golubsko-Dobrzyński wręcza w sposób uroczysty.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/47/2019

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia 
indywidualne/zespołowe* w zakresie..................................................*

1. Nazwisko- ………………………………………………………………………….

2. Imię - ………………………………………………………………………….

3. Klasa - ………………………………………………………………………….

4. Adres ucznia - ………………………………………………………………………….

5. Adres zamieszkania – zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Miasta/Gminy

6. **Średnia ocen klasyfikacji końcoworocznej …………………………………………

7. Ocena zachowania ucznia ………………………………………………………………

8. Osiągnięcia w danym roku szkolnym ……………………………………………….....

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

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

9. Uzasadnienie wniosku:

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu …………………………………

……………………………… ………………………………….

(Wychowawca klasy) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

UWAGA:

1. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego szczególne osiągnięcia

ucznia (potwierdzone za zgodność odpisu z oryginałem)

2. Imię i nazwisko ucznia należy wpisać literami drukowanymi

* Wybrać kategorię zgodnie z kryterium zawartym w regulaminie

** Nie dotyczy uczniów szkół artystycznych
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