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UCHWAŁA NR XVIII/179/2020
RADY POWIATU W NYSIE
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920) Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania
stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w semestrze poprzedzającym semestr, w którym
składają wniosek otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, oraz którzy spełnili
przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
1) za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne lub działalność charytatywną i społeczną
otrzymali odznaczenie pod nazwą „Perła Powiatu Nyskiego;
2) uzyskali w poprzednim semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz w przypadku szkół
kończących się maturą z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, wiodący język obcy)
uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5;
3) w poprzednim roku szkolnym zdobyli w szkolnych indywidualnych zawodach sportowych I, II
lub III miejsce na szczeblu centralnym lub I miejsce na szczeblu wojewódzkim.”;
2) § 3 ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać do dyrektora szkoły uczniowie, rodzice lub prawni
opiekunowie w terminie do 5 września (na I semestr) i do 5 lutego (na II semestr).
2. W przypadku gdy uczeń zaczął uczęszczać do szkoły prowadzonej przez Powiat Nyski po terminie
określonym w ust. 1 wniosek o stypendium uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać
do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia nauki w danej szkole.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 przyznawane i wypłacane będą od miesiąca stycznia
roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym uczeń otrzymał odznaczenie „Perła Powiatu
Nyskiego”, do 30 czerwca w roku zakończenia edukacji w szkole danego typu prowadzonej przez
Powiat Nyski z wyłączeniem okresów ferii letnich.
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2. Stypendium, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 przyznawane jest uczniom na okres jednego semestru,
w którym stypendium zostało przyznane (przy czym za semestr przyjmuje się okres od 1 września
do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 30 czerwca) i wypłacane jest na koniec każdego miesiąca
z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Stypendium, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 przyznawane jest uczniom na okres od 1 września
do 30 czerwca roku szkolnego, w którym stypendium zostało przyznane i wypłacane jest na koniec
każdego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Stypendia dla uczniów, o których mowa w § 3 ust. 2 przyznawane jest od pierwszego dnia miesiąca
po miesiącu, w którym wniosek został złożony do zakończenia danego semestru przypadku
stypendium o który mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lub do 30 czerwca danego roku szkolnego, w przypadku
stypendium o który mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.
5. W przypadku zbiegu uprawnienia do więcej niż jednego stypendium uczniowi przysługuje jedno,
w wysokości przedstawiającej najwyższą wartość.”.;
4) w § 5 po pkt. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) w roku szkolnym 2020/2021 stypendia określone w punkcie 4) lit. b) będą przyznawane w wysokości
i na zasadach określonych w punkcie 3) lit. b), za wyjątkiem stypendiów za osiągnięcia w zawodach
sportowych, których rozgrywki na szczeblu centralnym w części lub w całości odbyły się przed dniem
26 marca 2020 r.”;
5) skreśla się § 7;
6) § 8 otrzymuje odpowiednio numer 7;
7) § 9 otrzymuje odpowiednio numer 8;
8) § 10 otrzymuje odpowiednio numer 9.
§ 2. Załącznik do uchwały, stanowiący wzór wniosku o przyznanie stypendium Starosty Nyskiego uczniowi
za wybitne osiągnięcia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
dnia 1 września 2020 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie
Bogdan Wyczałkowski
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…………………………………..………………

Załącznik do uchwały
nr XVIII/179/2020
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 29 maja 2020 r.

Wnioskodawca: uczeń/ rodzic/ opiekun prawny

………………………..…………………………
…………………....……………..………………
Adres z nr tel.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Starosty Nyskiego uczniowi za wybitne osiągnięcia
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………….…………………….………………………………………..
Szkoła (nazwa, adres)………………………………………………………………………………………….…………………...….…….…....
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………….………………...….………..
Nr rachunku bankowego, na które ma być wypłacane stypendium
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
Proszę o przyznanie stypendium Starosty Nyskiego na okres od stycznia 20.… r. do czerwca 20….roku.*
(w przypadku kryterium z § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały)

Proszę o przyznanie stypendium Starosty Nyskiego na semestr I / II roku szkolnego 20……/20….…*
(w przypadku kryterium z § 2 ust. 2 pkt. 2 uchwały)

Proszę o przyznanie stypendium Starosty Nyskiego na rok szkolny 20……/20….…*
(w przypadku kryterium z § 2 ust. 2 pkt. 3 uchwały)

Uzasadnienie wniosku ucznia/rodzica/opiekuna prawnego
Ocena z zachowania w semestrze ………….. roku szkolnego 20……/20…… : ………………………………...…..……
Spełnienie jednego z niżej wymienionych kryteriów (podkreślić właściwie):
1. Odznaczenie pod nazwą „Perła Powiatu Nyskiego”
2. Średnia wszystkich ocen w ostatnim semestrze, tj. ……. roku szkolnego 20…/20….
Średnia ocen z przedmiotów maturalnych w ostatnim semestrze, tj. ….... roku szkolnego 20…/20….
3. Osiągnięcia sportowe
- zdobycie I, II lub III miejsca w indywidualnych szkolnych zawodach sportowych na szczeblu centralnym
……….………………..………………………….
(zdobyte miejsce, dyscyplina)

- zwycięstwo w indywidualnych szkolnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim
………………………..……………..……………
(dyscyplina)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

………………….…………..…..
Miejscowość i data

* Niepotrzebne skreślić
Załączniki (zaznaczyć właściwe):
1.
2.
3.
4.

Kopia świadectwa szkolnego
Kopia odznaczenia pod nazwą „Perła Powiatu Nyskiego”
Dokument poświadczający uzyskane oceny na I semestr
Kopia dokumentu poświadczającego osiągnięcie sportowe

………………………………………………………
Czytelny podpis ucznia lub w przypadku ucznia niepełnoletniego
– podpis rodzica/prawnego opiekuna

