
 

 

UCHWAŁA NR XLII/280/2022 

RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu 

Tureckiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) oraz art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) Rada Powiatu Tureckiego uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa warunki, formy i zakres udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Tureckiego” oraz 

tryb postępowania w tych sprawach. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określona będzie corocznie 

w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Tureckiego. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Tureckiego”. 

2) Szkole - należy przez to rozumieć szkoły ponapodstawowe dla młodzieży prowadzone na terenie Powiatu 

Tureckiego. 

3) Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia, który ukończył każdy rok nauki w szkole ponadpodstawowej. 

Rozdział 2. 

Formy i zakres pomocy 

§ 4. Program adresowany jest do uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych dla 

młodzieży na terenie Powiatu Tureckiego, bez względu na miejsce zamieszkania. 

§ 5. Ustanawia się następujące formy realizacji Programu: 

1) Stypendium Starosty Tureckiego - za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia potwierdzone wysokimi 

wynikami sportowymi, zwane w dalszej części uchwały „Stypendium”, 

2) Nagroda Starosty Tureckiego - za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy 

i nauki, za szczególne osiągnięcie w jednej z dziedzin sztuki, za szczególne osiągnięcie sportowe, zwaną 

w dalszej w dalszej części uchwały „Nagrodą”. 

§ 6. Stypendium i Nagroda stanowią formy pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. 
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Rozdział 3. 

Postanowienia wspólne 

§ 7. Stypendium i Nagroda mogą być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole. 

§ 8. Stypendium i Nagroda są przyznawane za osiągnięcia i wyniki w roku szkolnym, w którym składany 

jest wniosek, o którym mowa w § 10. 

§ 9. Uczniowi w roku szkolnym mogą być przyznane Stypendia i Nagrody w kilku kategoriach. 

§ 10. 1. Wypełniony przez pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia wniosek 

o przyznanie Stypendium lub Nagrody może złożyć dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, pełnoletni 

uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia.  

2. Wniosek o przyznanie Stypendium lub Nagrody należy złożyć w Wydziale Edukacji w Starostwie 

Powiatowym w Turku, w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego, za który przyznawane jest Stypendium lub 

Nagroda, z zastrzeżeniem § 31. 

3. Do wniosku należy dołączyć poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopię 

świadectwa szkolnego promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły oraz dokumentów potwierdzających 

osiągnięcia ucznia. 

4. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 11. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Stypendium lub Nagrody. 

§ 12. Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania Stypendium lub Nagrody podejmuje Zarząd 

Powiatu Tureckiego. 

Rozdział 4. 

Warunki udzielania Stypendium Starosty Tureckiego 

§ 13. Ustanawia się następujące kategorie Stypendium Starosty Tureckiego: 

1) Stypendium naukowe – za wysokie wyniki w nauce, 

2) Stypendium sportowe – za osiągnięcia potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi. 

§ 14. O przyznanie Stypendium naukowego może ubiegać się uczeń, który uzyskał średnią ocen 

w klasyfikacji rocznej: 

1) co najmniej 5,1 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego, 

2) co najmniej 4,8 w przypadku technikum, 

3) co najmniej 4,3 w przypadku branżowej szkoły I stopnia, 

4) co najmniej 4,1 w przypadku branżowej szkoły I stopnia specjalnej. 

§ 15. O przyznanie Stypendium sportowego może ubiegać się uczeń, który: 

1) za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 3,80, oraz 

2) spełnił jeden z następujących warunków: 

a) w sportach indywidualnych brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub 

Mistrzostwach Europy, 

b) w sportach indywidualnych zdobył I - III miejsce w zawodach o randze krajowej organizowanych przez 

polskie związki sportowe, 

c) został powołany do kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej w danej dyscyplinie sportu. 

§ 16. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 17. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) kolejnego roku szkolnego. 

§ 18. Informacja o przyznaniu Stypendium zostaje przekazana pisemnie do dyrektora szkoły. 

§ 19. Wykaz stypendystów (imię, nazwisko, kategoria przyznanego Stypendium) zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Powiatu Tureckiego. 
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§ 20. Stypendium przyznaje się w wysokości 100 zł miesięcznie. 

§ 21. 1. Wypłaty Stypendium dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń.   

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie w terminie do końca każdego miesiąca. 

Rozdział 5. 

Warunki udzielania Nagrody Starosty Tureckiego 

§ 22. Ustanawia się następujące kategorie Nagrody Starosty Tureckiego: 

1) Nagroda Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy, 

2) Nagroda Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie w jednej z dziedzin sztuki, 

3) Nagroda Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie sportowe. 

§ 23. O przyznanie Nagrody Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy 

może ubiegać się uczeń, który: 

1) uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 4,00, oraz 

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego lub centralnego w olimpiadach przedmiotowych 

i tematycznych oraz turniejach, których wykaz został ogłoszony przez ministra właściwego do spraw 

oświaty. 

§ 24. O przyznanie Nagrody Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie w jednej z dziedzin sztuki może 

ubiegać się uczeń, który: 

1) uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 3,50, oraz 

2) spełnił jeden z następujących warunków: 

a) jest laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego, 

b) osiągnął tytuł mający charakter szczególnego osiągnięcia w wybranej dziedzinie sztuki. 

§ 25. O przyznanie Nagrody Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie sportowe może ubiegać się 

uczeń, który: 

1) uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 3,50, oraz 

2) spełnił jeden z następujących warunków: 

a) w sportach indywidualnych zdobył I - VI miejsce w zawodach o randze krajowej organizowanych przez 

polskie związki sportowe, 

b) w sportach indywidualnych zdobył I - III miejsce w zawodach o randze wojewódzkiej organizowanych 

przez polskie związki sportowe lub Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, 

c) w sportach zespołowych zdobył I miejsce w zawodach o randze wojewódzkiej organizowanych przez 

polskie związki sportowe lub Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, 

d) osiągnął wynik sportowy mający charakter szczególnego wyczynu sportowego. 

§ 26. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 27. Informacja o przyznaniu Nagrody zostaje przekazana pisemnie do dyrektora szkoły. 

§ 28. Wykaz nagrodzonych (imię, nazwisko, kategoria przyznanej Nagrody) zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Powiatu Tureckiego. 

§ 29. Nagrodę przyznaje się jednorazowo, w wysokości 250 zł. 

§ 30. 1. Wypłaty Nagrody dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń.   

2. Nagroda wypłacana jest jednorazowo w roku szkolnym następującym po roku szkolnym, 

w którym uczeń zdobył osiągnięcia uprawniające go do otrzymania nagrody. 
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Rozdział 6. 

Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 31. Za rok szkolny 2021/2022 wniosek o przyznanie Stypendium lub Nagrody należy złożyć w Wydziale 

Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

§ 32. Traci moc uchwała Nr XXXVII/281/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 czerwca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Powiatu Tureckiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki. 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego 

(-) Piotr Szewczyński 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 5221



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/280/2022 

Rady Powiatu Tureckiego 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/280/2022 

Rady Powiatu Tureckiego 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 
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