Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/65/2011
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 czerwca 2011
Regulamin Pomocy Stypendialnej Powiatu Szczycieńskiego

I.

Cele stypendium

1. Wspieranie uczniów, młodzieży uzdolnionej osiągającej wybitne wyniki w nauce lub
szczególne osiągnięcia w wybranym kierunku, dziedzinie.
2. Wzmacnianie więzi społecznych młodzieży z Powiatem Szczycieńskim.

II.

Odbiorcy stypendium

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, młodzież, studenci (uczący się lub
studiujący w szkołach podnadgimnazjalnych/uczelniach zarówno publicznych, jak i
niepublicznych) osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce lub wybitnie
uzdolnieni w wybranym kierunku, dziedzinie zameldowani na terenie Powiatu
Szczycieńskiego

III.

Zasady przyznawania stypendiów

1. Wyboru stypendystów dokonuje Zarząd Powiatu działający w oparciu o Regulamin
Pomocy Stypendialnej Powiatu Szczycieńskiego.
2. Zarząd rozpatrując poszczególne wnioski ocenia w szczególności:
a) wybitne wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia ucznia/studenta (laureaci olimpiad
przedmiotowych, konkursów na szczeblu centralnym, międzynarodowym)
b) wybitne osiągnięcia w wybranej dziedzinie (sport, kultura, itp., zdobywcy tytułów
mistrzowskich, zwycięzcy zawodów sportowych, przeglądów kulturalnych na szczeblu
centralnym, międzynarodowym).
3. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
IV.

Zasady organizacyjne

1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: dyrektorzy i Rady Pedagogiczne
szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Szczycieńskiego,
przewodniczący, prezesi (władze) klubów sportowych, przewodniczący organizacji
społecznych.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym
prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie stypendium drogą
pocztową lub osobiście. Wzór wniosku (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego

regulaminu) dostępny jest w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji, na stronie
internetowej www.powiat.szczytno.pl oraz www.szczytno-sp.bip.wm.pl
3. Do wniosku należy załączyć:
• potwierdzoną za zgodność kserokopię świadectwa szkolnego/indeksu za ostatni
rok szkolny/akademicki;
• zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/na studia (jeśli dotyczy) lub kontynuowaniu
nauki;
• informację wychowawcy o uczniu (nie dotyczy studentów);
• udokumentowane szczególne osiągnięcia;
• inne dokumenty mogące stanowić argumenty dla Zarządu Powiatu.
4. Wysokość stypendium i czas trwania pomocy stypendialnej każdorazowo jest
ustalana przez Zarząd Powiatu.

V.

Postanowienia końcowe

1. Osoby, które uzyskały stypendia podpisują z Zarządem umowę stypendialną
określającą warunki i tryb udzielania stypendium. Wzór umowy stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane przez Zarząd, jeśli zostanie
stwierdzone, że stypendysta nie wywiązuje się z umowy lub łamie zasady
określone w regulaminach szkoły/uczelni, do której uczęszcza, nie wywiązuje się
z obowiązków zawodniczych, gdy postawa moralna stypendysty jest niewłaściwa,
itp., zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
zostanie zawieszony w prawach ucznia/studenta, członka klubu sportowego.

3. Wniosek o wstrzymanie lub cofniecie stypendium może złożyć osoba, instytucja
lub organizacja składająca wniosek o udzielenie stypendium, członek Zarządu
Powiatu.
4. Osoba, która otrzyma stypendium zobowiązuje się do promowania tego faktu
w swoim środowisku oraz w miarę możliwości w środkach masowego przekazu.
Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Starostwo Powiatowe swoich
danych osobowych w celach promocyjnych.
5. Stypendium przyznane i pobierane na podstawie nieprawdziwych danych podlega
zwrotowi w całości powiększone o ustawowe odsetki.
6. Niniejszy regulamin oraz zmiany zatwierdza Rada Powiatu w Szczytnie na
wniosek Zarządu Powiatu.

