
Uchwała Nr XXXI / 166 / 2009 
Rady Powiatu w Szydłowcu 
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
 w sprawie: zmiany w  załączniku do uchwały Nr XII/60/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu                   

z dnia 30 października 2007r. w sprawie  zasad przyznawania „Stypendium Starosty 
Szydłowieckiego” 

 
Na podstawie  art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                   

(t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.),  art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
W załączniku do uchwały, o której mowa wyŜej ,  wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 2: 

1) po słowach:   „szkoły  ponadgimnazjalnej”  dodaje  się   zapis: „kończącej   się   egzaminem 
    maturalnym, który”.  
2)pkt 1 otrzymuje brzmienie: „uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 – liceum; 4,50 –   technikum 

w semestrze poprzedzającym semestr , w którym w/w stypendium się przyznaje lub legitymuje 
się szczególnymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, lub” 

3) w pkt 2 po przecinku dodaje się słowo: „lub” 
4) w  pkt 3 likwiduje się kropkę  i dodaje się zapis:  „oraz średnią ocen co najmniej 4,0”, 
5) po pkt 3 dodaje się zapis: „oraz posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania” 

2.  § 3  otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:  
„Wysokość kwoty stypendium ustala corocznie Zarząd Powiatu w Szydłowcu, jednak                 
nie moŜe ona przekroczyć kwoty stanowiącej miesięcznie dwukrotność kwoty, o której mowa             
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.  
1) Stypendium przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły (po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej   i samorządu uczniowskiego), który powołuje szkolną komisję stypendialną 
dokonującą wstępnej weryfikacji wniosków złoŜonych przez wychowawców klas po 
zakończeniu klasyfikacji semestralnej    i rocznej,  

2) Zbiorcze  wnioski    o    przyznanie    Stypendium    dyrektorzy  szkół   składają   w   Starostwie 
Powiatowym w Szydłowcu  najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po klasyfikacji     
semestralnej i rocznej,  

3) Wnioski złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane, 
4) Formularz wniosku stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do niniejszego regulaminu. 

3. uchyla się § 5, 
4. Dotychczasowy § 6 staje się § 5, a po słowach: „niegodne ucznia”, po kropce, dodaje się  zapis:  
„Wniosek w tej sprawie przedstawia Zarządowi Powiatu w Szydłowcu dyrektor szkoły, do której 
uczęszcza uczeń , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej”. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu w Szydłowcu. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

Przewodniczący  
       Rady Powiatu w Szydłowcu 
 

Marek Sokołowski 
 

 


