
           

 

           

UCHWAŁA Nr XXVII/198/13 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 16 maja 2013 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i 

młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu 

postępowania  

 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z 

późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

w Powiecie Opolskim przyznawane są stypendia uczniowskie. 

 § 2. O stypendia mogą się ubiegać absolwenci: 

1) szkół podstawowych, którzy będą kontynuować naukę w gimnazjach 

prowadzonych przez Powiat Opolski. 

2) absolwenci gimnazjów, którzy będą kontynuować naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski. 

§ 3. Stypendia przyznawane są na okres do 10 miesięcy, od września do czerwca,  

w wysokości: 

1) 80 zł. miesięcznie dla ucznia o którym mowa w  § 2 pkt.1 niniejszej uchwały, 

2) 120 zł miesięcznie dla ucznia o którym mowa w  § 2 pkt.2 niniejszej uchwały. 

§ 4. Stypendium przysługuje uczniom którzy: 

1) uzyskali średnią ocen za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie 

stypendium - co najmniej 5,00, lub  

2) posiadają status finalisty lub laureata olimpiady przynajmniej na poziomie zawodów 

drugiego stopnia (okręgowych) lub konkursu na poziomie przynajmniej wojewódzkim, w 

okresie nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum.  

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć uczniowie o których mowa  

w § 4 pkt 1 i 2,  ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

2. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 



3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, w której absolwent szkoły podstawowej lub 

gimnazjum rozpocznie naukę, w terminie do 20 września każdego roku.  

4. Dyrektorzy szkół przekazują złożone wnioski do Zarządu Powiatu Opolskiego w terminie 

do 30 września. 

5. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

6. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Opolskiego. 

7. Wykaz stypendystów zostaje zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Opolskiego. 

§ 6. 1. Wypłata stypendium następuje po zawarciu umowy pomiędzy powiatem  

a rodzicem (opiekunem prawnym) ucznia. 

2. Stypendium, o którym mowa w § 3 wypłaca się do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, 

na wskazane konto bankowe.   

3. Stypendium, o którym mowa w § 3 za miesiąc wrzesień wypłaca się na wskazane konto 

bankowe w terminie do 15 dnia października.  

§ 7. 1. Przerwanie nauki przez ucznia stypendystę wstrzymuje wypłatę stypendium. 

Dyrektor szkoły jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarządu Powiatu 

Opolskiego. 

2. Stypendium może być wstrzymane również w przypadku rażącego naruszenia przez 

ucznia obowiązków określonych w statucie szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd Powiatu Opolskiego. 

3. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium podejmuje Zarząd Powiatu Opolskiego - 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 Opolski nie 

powoduje wznowienia wypłaty wstrzymanego  stypendium. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

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

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

      Przewodniczący Rady 

                  Powiatu Opolskiego 

                 Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 



          Załącznik Nr 1   
                                                                                             do uchwały Nr XXVII/198/13 

                    Rady Powiatu Opolskiego  
              z dnia 16 maja 2013 r.   

 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA 

EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W POWIECIE OPOLSKIM 
 

 

CZĘŚĆ I (wypełnia osoba ubiegająca się o stypendium) 

 

na rok szkolny …………………………   

 

1. Imię i nazwisko ucznia   

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

2. Adres zamieszkania 

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

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

3. Data i miejsce urodzenia 

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

4. Nazwa szkoły ukończonej oraz nazwa szkoły, w której kontynuowana będzie nauka 

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

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

5. Klasa 

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

6. Średnia ocen za ostatni rok nauki 

……………………………………………   

7. Osiągnięcia 

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

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

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

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

8. Nazwa banku i numer konta, na które należy przekazać stypendium  w przypadku jego 

przyznania  

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

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

 



CZĘŚĆ II (wypełnia szkoła)  

1. Opinia wychowawcy klasy o uczniu 

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

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

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

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

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

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

       (podpis wychowawcy klasy)  

 

2. Opinia dyrektora szkoły dotycząca wniosku:  

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

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

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

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

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

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

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

         (pieczęć i podpis)  

 

CZĘŚĆ III (wypełnia Starostwo Powiatowe)  

 

Zarząd Powiatu postanawia uczniowi…………………………………….. …………………. 

przyznać/odmówić* przyznania stypendium  w 

wysokości...........................................słownie:..........................................……………….. 

na okres 9/10* miesięcy. 

 

          

 

 

 

 

 

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

(data i podpis członków Zarządu Powiatu) 

 

* niepotrzebne skreślić 


