
UCHWAŁA NR XI/66/2019
RADY POWIATU MILICKIEGO

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki."

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu Milickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest powiat milicki", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Milickiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/39/03 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie 
regulaminu stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłodzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu:
K. Osmelak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2019 r.

Poz. 4732



Załącznik nr 1 do Uchwały XI/66/2019 
Radu Powiatu Milickiego  

z dnia 5 lipca 2019 r. 
 

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest powiat milicki. 

 
§1. Postanowienia ogólne: 
 
1. "Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest powiat milicki", zwany dalej "programem 
stypendialnym", adresowany jest szczególnie do uzdolnionych uczniów, kształcących się  
w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki.  
2. Celem programu jest:  
a) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych podczas procesu edukacyjnego  
w szkole ponadpodstawowej. 
b) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza programem nauczania oraz 
do rozwijania swoich zdolności i umiejętności.  
c) zachęcenie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach, olimpiadach, przeglądach  
i zawodach na szczeblu ponadpowiatowym.  
d) zachęcenie innych uczniów do osiągnięć naukowych czy sportowych, dla których 
stypendyści będą pozytywnym wzorcem. 
e) promocja powiatu poprzez reprezentowanie go przez uczniów na zewnątrz oraz 
podnoszenie pozycji w rankingach szkół.  
 
§2. Forma i tryb realizacji programu: 
 
1. Jako formę realizacji programu stypendialnego ustanawia się: "Stypendium Starosty 
Milickiego", zwane dalej "stypendium". 
2. Stypendium przyznawane będzie w kategoriach:  
a) stypendium naukowe - za wyniki w nauce  
b) stypendium sportowe - za osiągnięcia sportowe 
3. O stypendium ubiegać mogą się uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest powiat milicki. 
4. Stypendium ma charakter świadczenia pieniężnego, które przyznawane jest na okres nie 
dłuższy niż 10 miesięcy i wypłacane co miesiąc w roku szkolnym, na które zostało przyznane.  
5. Stypendium nie stanowi formy pomocy społecznej.  
6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia Starosty Milickiego ustala 
corocznie w budżecie Rada Powiatu Milickiego.  
7. O stypendium naukowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji na 
koniec roku szkolnego:  
1) średnia ocen, co najmniej 4,80 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
2) ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobry 
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3) posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, wychodzące ponad obowiązkowy program 
nauczania.  
8. O stypendium sportowe może ubiegać się uczeń, który:  
1) uzyskał w roku szkolnym, za który przysługuje stypendium, średnią ocen co najmniej 4,0 z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania  
3) posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe, co najmniej na poziomie wojewódzkim. 
9. O stypendium Starosty Milickiego ubiegać się może uczeń klasy pierwszej szkoły 
ponadpodstawowej, który ukończył szkołę podstawową (w roku szkolnym 2018/2019 
ukończył również gimnazjum) i spełnia następujące kryteria:  
1) średnia ocen, co najmniej 5,20 w stypendium naukowym 
2) średnia ocen, co najmniej 4,00 dla stypendium sportowego 
3) ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą dla stypendium naukowego i ocenę z 
zachowania co najmniej dobrą dla stypendium sportowego 
4) posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe lub sportowe 
10. Dokumenty za zgodność z oryginałem oraz prawidłowość danych potwierdza dyrektor 
szkoły do której uczęszcza uczeń. 
11. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały może wystąpić: 
1) zainteresowany uczeń  
2) dyrektor szkoły  
3) rodzic lub opiekun prawny  
12. Wniosek, o którym mowa w ust 11 należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego 
w Miliczu, w terminie do 15 września.  
13. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
14. Wnioski stypendialne rozpatruje komisja stypendialna, powołana przez Starostę 
Milickiego każdorazowo do rozpatrzenia wniosków w danym roku szkolnym.  
15. W skład komisji stypendialnej wchodzą:  
a) Przedstawiciel Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Miliczu 
b) Dyrektor/Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu 
c) Dyrektor/Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu 
16. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wszystkich 
wniosków wraz z ich ocenami oraz przedstawia Starości Milickiemu propozycję do 
ostatecznej akceptacji.  
17. Zatwierdzona lista stypendystów zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.  
18. Decyzja Starosty Milickiego jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.  
 
§3. Postanowienia końcowe: 
 
1. Stypendia finansowane są z budżetu Powiatu Milickiego. 
2. Wysokość stypendium ustala komisja stypendialna, jednak suma przyznanych stypendiów 
nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej corocznie na ten cel w budżecie powiatu. 
3. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła.  
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4. Stypendyści, którzy uzyskają stypendium powinni informować o tym fakcie media i 
promować program stypendialny w swoim środowisku oraz w wystąpieniach publicznych 
5. Stypendyści wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Zarząd Powiatu Milickiego swoich 
danych osobowych w celach promocyjnych związanych z programem stypendialnym.  
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Załącznik nr 2 do Uchwały XI/66/2019 
Radu Powiatu Milickiego  

z dnia 5 lipca 2019 r. 
 

WNIOSEK  
o przyznanie Stypendium Starosty Milickiego  

 
1. Wypełnia wnioskodawca: 
 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ............................................................................................... 
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA UCZNIA:............................................................... 
TELEFON KONTAKTOWY: .................................................................................................. 
 
NAZWA I ADRES SZKOŁY: ................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
KLASA: .......................................................................................................................... 
 

Stypendium naukowe / sportowe* 
 

1. Informacja o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji na koniec roku 
szkolnego:  
 
ŚREDNIA OCEN ZA POPRZEDNI ROK SZKOLNYM:.................................................... 
 
OCENA Z ZACHOWANIA: ................................................................................................... 
 
2. Prezentacja osiągnięć naukowych / sportowych*: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
 
3. Wykaz załączonych dokumentów:  
1) .................................................................................................................................................. 
2) .................................................................................................................................................. 
3) .................................................................................................................................................. 
4) .................................................................................................................................................. 
5) .................................................................................................................................................. 
6) .................................................................................................................................................. 
 

........................................................ 
podpis osoby ubiegającej sie o stypendium 

 
Oświadczenie Dyrektora szkoły 

Potwierdzam zgodność dokumentów z oryginałami oraz prawdziwość powyższych danych.  
 

................................................ 
pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z 
przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 
 

........................................................ 
podpis osoby ubiegającej sie o stypendium 

 
Wypełnia komisja stypendialna: 
 
Decyzją komisji stypendialnej uczniowi: .................................................................................... 
zostało / nie zostało* przyznane stypendium Starosty Milickiego w wysokości: ................ zł  
(słownie ...........................................................................................).  
 
Podpisy członków komisji stypendialnej:  
1. ................................................. 
2. ................................................. 
3. ................................................. 
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