
UCHWAŁA NR 242/XXIV/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych 
oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom 

szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem 
prowadzącym.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz.1943 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.

§ 2. Celem Programu jest: 

1. wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów,

2. wyrównanie szans edukacyjnych uczniów,

3. wspieranie w szczególnie trudnej sytuacji materialnej uczniów - szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

§ 3. Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych realizowany jest pod nazwą 
Stypendium Starosty Nowosądeckiego w formie:

1) stypendium edukacyjnego,

2) stypendium materialnego.

§ 4. Warunki, zakres i  tryb udzielania pomocy w  formie, o  której mowa w  § 3 określa Regulamin stanowiący 
załącznik nr 1  do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określona jest każdorazowo na dany rok 
w  uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 6. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr 98/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 
28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i  trybu udzielania pomocy 
materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla  których Powiat Nowosądecki jest organem 
prowadzącym.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z  mocą obowiązującą od 1  września 2017 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Załącznik do Uchwały Nr 242/XXIV/17

Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Regulamin
Określający szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb udzielania pomocy materialnej uczniom szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których  Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) Uczniu - stypendyście – należy przez to rozumieć ucznia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, 
pobierającego naukę w szkole prowadzonej przez Powiat Nowosądecki, któremu przyznano stypendium.

2) Szkole – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną prowadzoną przez Powiat 
Nowosądecki,

3) Stypendium Starosty Nowosądeckiego – należy przez to rozumieć pomoc materialną, przyznawaną jako 
stypendium edukacyjne lub materialne.

4) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,

5) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję do rozpatrywania wniosków o Stypendium Starosty 
Nowosądeckiego.

§ 2. Stypendium  może mieć charakter gotówkowy lub/i refundacyjny.

§ 3. Stypendia przyznaje się na rok szkolny i wypłaca się w ratach miesięcznych.

§ 4. Środki na pokrycie kosztów stypendiów są przekazywane przez Powiat do budżetu szkoły.

Rozdział 2.
Zakres i formy pomocy materialnej

§ 5. Stypendium Starosty Nowosądeckiego  może być przyznane następującym uczniom:

1. Laureatom i finalistom  konkursów lub olimpiad na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w danym 
roku lub roku poprzedzającym przyznanie stypendium – stypendium edukacyjne.

2. Najlepszym uczniom  szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  wskazanym przez szkołę,  którzy 
w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskali średnią ocen klasyfikacyjnych nie niższą niż 
5,0 a ocenę ze sprawowania nie niższą niż wzorową  –  stypendium edukacyjne.

3. Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w indywidualnych 
przypadkach losowych na podstawie wniosku dyrektora szkoły- stypendium materialne.

4. Uczniom, którzy mieszkają w internacie prowadzonym przez Powiat Nowosądecki i uczęszczają do szkoły 
w innej miejscowości Powiatu, na pokrycie kosztów dojazdu ze szkoły do internatu  - stypendium materialne.

5. Uczniom, którzy nie są obywatelami polskimi, a są  uczniami szkół prowadzonych przez Powiat 
Nowosądecki na podstawie odrębnych przepisów  – stypendium materialne.

6. Uczeń może ubiegać się o więcej niż jeden rodzaj stypendium.

§ 6. Stypendium Starosty Nowosądeckiego przyznaje się na okres dziesięciu miesięcy roku szkolnego, 
począwszy od 1 września do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Dopuszcza się możliwość przyznania 
stypendium na okres krótszy lub skrócenia okresu jego wypłacania w przypadkach, gdy:

1) szczególne okoliczności zawarte w § 5 ust. 3 wystąpią w trakcie  roku szkolnego,

2) uczeń został skreślony z listy uczniów, wychowanków internatu lub zrezygnował z nauki, pobytu w internacie.
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§ 7. Stypendium, dla uczniów o których mowa w § 5 ust. 1, 2 i 4, przyznawane jest w formie gotówkowej 
maksymalnie do 1000 zł  (słownie: jeden tysiąc zł.), a wypłacane jest maksymalnie w wysokości do 100 zł               
(słownie: sto złotych) miesięcznie.

§ 8.  Wysokość stypendium dla uczniów o których mowa w § 5 ust. 3 proponowana jest każdorazowo  przez 
komisję stypendialną.  

§ 9. Stypendium, dla uczniów o których mowa w § 5 ust. 5 wynosi maksymalnie 5000 zł  (słownie: pięć tysięcy  
zł.) czyli maksymalnie po 500 zł (słownie: pięćset zł.) miesięcznie. Realizowane w następujący sposób: Dyrektor 
Szkoły wypłaca stypendystom stypendia w dziesięciu miesięcznych ratach na podstawie imiennej listy, za 
potwierdzeniem odbioru stypendium. Stypendyści, którym przyznano w ramach stypendium pomoc materialną 
w formie pokrycia kosztów pobytu i wyżywienia w internacie, otrzymują w każdym miesiącu kwotę stanowiącą 
różnicę pomiędzy przyznanym stypendium, a refundacją kosztów internatu przekazaną przez Dyrektora szkoły na 
rachunek bankowy internatu.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania pomocy materialnej

§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Rady 
Pedagogicznej.  Wnioski o stypendia, według wzoru pod nazwą: „Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty 
Nowosądeckiego” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy składać do Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu  Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do dnia 10 września danego roku.

2. Wnioski dotyczące uczniów znajdujących się w szczególnej sytuacji materialnej lub życiowej (§ 5 ust.3) 
można składać w każdym czasie.

3. W szczególnie  uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się składanie wniosków stypendialnych w innym 
terminie niż wskazany w § 10 ust. 1.

§ 11. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
stanowiących podstawę przyznania stypendium wymienionych we wniosku o przyznanie stypendium Starosty 
Nowosądeckiego jako załączniki.

§ 12. Stypendia wypłaca się w ramach środków posiadanych na ten cel w budżecie Powiatu Nowosądeckiego, 
w sposób regulowany odrębnymi przepisami.

§ 13. Procedura przyznawania stypendiów:

1) Zarząd, w formie uchwały powołuje Komisję stypendialną, w skład której wchodzą: przedstawiciel Zarządu – 
jako przewodniczący, dwóch członków oddelegowanych przez Komisję Edukacji Rady Powiatu 
Nowosądeckiego – jako członkowie komisji oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – jako 
członek komisji.

2) Komisja stypendialna rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz przygotowuje  dla 
Zarządu  listę rankingową wnioskowanych stypendystów. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością 
głosów, w głosowaniu jawnym.

3) Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu stypendystów oraz o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje 
Zarząd w formie uchwały, w ciągu trzech tygodni od dnia otrzymania opinii Komisji.

4) W przypadkach spornych o przyznaniu stypendium decyduje Starosta Nowosądecki - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego.

5) Listę stypendystów ogłasza się na BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a także umieszcza się na 
stronie internetowej szkoły do której uczeń uczęszcza.

6) Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

(   pieczęć szkoły   )

Wniosek o przyznanie Stypendium
Starosty Nowosądeckiego

·Wnioskodawca:     …………………………………………..

( imię i nazwisko dyrektora szkoły)

·Dane o uczniu.

Nazwisko i imię ucznia

PESEL ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia

miejscowość

ulica/nr

Adres
zamieszkania ucznia

kod pocztowy

W której klasie uczeń pobiera naukę

·Dane o szkole.

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w zespole również 
nazwa zespołu)

Typ szkoły

miejscowość

Ulica/ nr

Adres szkoły

kod pocztowy

·Dane uzasadniające przyznanie stypendium.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………    ………………………………………
(miejscowość, data) (podpis i pieczęć  wnioskodawcy)

załączniki:

1) Wynikające z § 5 regulaminu:

a) uwierzytelnione kopie dyplomów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w § 5 ust.1 
Regulaminu,

b) zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskaniu najlepszych wyników  w nauce i otrzymaniu świadectwa
z wyróżnieniem lub uwierzytelniona kopia świadectwa szkolnego zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu,

c) zaświadczenie dyrektora internatu w którym stypendysta  jest wychowankiem zgodnie z § 
5 ust. 5 regulaminu,

d) zaświadczenie dyrektora szkoły o wysokości kosztów dojazdu ucznia ze szkoły do internatu zgodnie z § 
5 ust. 4 Regulaminu,

e) inne - szczególnie wynikające z § 5 ust. 3 regulaminu.

2) Uchwała rady pedagogicznej szkoły, o której mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu.
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Uzasadnienie

W związku z art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U.
2017 poz.60) i art. 18 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2017 r., poz. 59), od
1 września 2017 r. szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się m.in. na szkoły ponadpodstawowe.
W związku z powyższym istnieje zasadność zmiany uchwały Nr 98/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania
pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których Powiat Nowosądecki jest
organem prowadzącym.

Jednocześnie zgodnie z art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r.,
poz. 1943) jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć środki własne, a także środki publiczne na
realizację lokalnych programów, w tym jako stypendia dla osób niebędących obywatelami polskimi,
z przeznaczeniem na ich pobyt w placówkach oświatowych. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania takiej pomocy oraz formy i ich zakres. Wysokość
środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie ustalana corocznie w uchwale budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego.
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