UCHWAŁA Nr XIX/45/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1327)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się Powiatowy Fundusz Stypendialny.
§ 2. Zarząd Powiatu określa corocznie w uchwale budżetowej wysokość środków finansowych
przeznaczonych na stypendia uczniowskie.
§ 3. Ustala się zasady przyznawania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów
szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie powiatu grudziądzkiego w regulaminie, który stanowi
załącznik do uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/9/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów
dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Łasinie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2015 r.
poz. 949).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Ustawa o samorządzie powiatowym umożliwia Radzie Powiatu Grudziądzkiego podejmowanie uchwał
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. Samorząd Powiatowy poprzez wspieranie zdolnych
i pracowitych uczniów szkół ponadpodstawowych pomoże im w procesie rozwoju edukacyjnego. Stypendia
dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Grudziądzkiego będą uzależnione od środków
finansowych przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej.
Traci moc Uchwała Nr IV/9/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie
utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2015 r. poz. 949).
Ponadto w załączniku do uchwały stanowiącym regulamin przyznawania stypendium zaktualizowano niektóre
zapisy, dostosowano je do stanu faktycznego i opracowano wzór wniosku o przyznanie stypendium.
Wobec podanych wyżej argumentów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/45/2020
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 14 października 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego
dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
§ 1.1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych, uczący się
na terenie powiatu grudziądzkiego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
2. Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole.
§ 2.1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy:
l) osiągnęli średnią ocen za ostatni semestr poprzedzający przyznanie stypendium z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, co najmniej 4,90 lub
2) są laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
2. Stypendium dla ucznia będzie przyznawane na okres trwania jednego semestru, do wysokości 200 złotych
miesięcznie.
§ 3.1. Wniosek o przyznanie stypendium składa w imieniu ucznia rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny
lub wychowawca klasy, bądź w przypadku pełnoletności – uczeń.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia ucznia i/lub,
zaświadczenie o średniej ocen i ocenie zachowania za ostatni semestr nauki poprzedzający przyznanie
stypendium oraz zgodę rodzica lub pełnoletniego ucznia na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
z wymogami RODO).
§ 4.1 Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, składa się w ciągu 14 dni od zakończenia semestru,
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu — Wydział Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego.
2. W przypadku braków formalnych, błędów we wniosku o przyznanie stypendium lub przedstawienia innych
dokumentów na wniosek komisji, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub przedstawienia
w terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, w przypadku:
1) niedotrzymania terminu wskazanego w § 4 ust. 1;
2) niedotrzymania terminu oraz warunków wskazanych w § 4 ust. 2;
3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

§ 5. Stypendia przyznaje się dwa razy w roku szkolnym.
§ 6.1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja w składzie:
l) przedstawiciel Zarządu Powiatu;
2) przedstawiciel Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego;
3) przedstawiciel Komisji polityki społecznej;
4) przedstawiciel szkoły z głosem opiniodawczo – doradczym.
2. O przyznaniu, bądź nieprzyznaniu stypendium decyduje Starosta i zawiadamia zainteresowanych.
§ 7.1. Wypłatę stypendium dla ucznia stypendysty wstrzymuje się w razie przerwania nauki w szkole.
2. Decyzję o wstrzymaniu stypendium podejmuje Starosta, na wniosek dyrektora szkoły.
§ 8.1. Przyznane stypendium płatne miesięcznie, wypłaca się pierwszego dnia następnego miesiąca za wyjątkiem
miesiąca grudnia, w którym to wypłata następuje do dnia 30 grudnia danego roku.
2. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od nauki, stypendium wypłaca się w dniu następnym.

Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

