
  
UCHWAŁA NR XVI/147/2020 

RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak oraz regulaminu 
przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

z terenu Powiatu Hajnowskiego 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 
oraz § 2 ust. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XIV/128/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak. 

2. Rada Powiatu Hajnowskiego określa corocznie w uchwale budżetowej wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na stypendia uczniów. 

3. Źródłem finansowania funduszu są: 

1) środki budżetu powiatu 

2) wpłaty od osób fizycznych i prawnych. 

§ 2. Ustala się regulamin przyznawania stypendium im prof. Simony Kossak dla uzdolnionych uczniów 
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Hajnowskiego stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/160/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie 
utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak oraz regulaminu przyznawania 
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Hajnowski (Dz. Urz. Woj. 
Podl. z 2016 r. poz. 3539, z 2018 r. poz. 3051). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 
Eugeniusz Saczko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 5414



Załącznik do uchwały Nr XVI/147/2020 

Rady Powiatu Hajnowskiego 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Regulamin przyznawania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego 
im. prof. Simony Kossak dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

z terenu Powiatu Hajnowskiego 

§ 1. 1. Stypendium im. prof. Simony Kossak stanowi formę materialnej pomocy o charakterze 
motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Hajnowskiego. 

2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi 
osiągnięciami w nauce i uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie wyniki naukowe. 

3. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspomagać zdolności stosowania 
zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizować do dalszej pracy nad sobą. 

§ 2. 1. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 
poprzedzającym złożenie wniosku: 

1) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5, 

2) był laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, tematycznej lub interdyscyplinarnej 
stopnia centralnego z wykazu olimpiad ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie 
art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) lub 
laureatem bądź finalistą międzynarodowej olimpiady przedmiotowej, tematycznej lub interdyscyplinarnej. 

2. O przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe, można ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu 
pierwszego roku nauki w danym typie szkoły. 

3. Wysokość stypendium wynosi: 

1) za średnią ocen lub uzyskanie tytułu finalisty 1500 zł, 

2) za uzyskanie tytułu laureata 1800 zł, 

3) za średnią ocen i uzyskanie tytułu finalisty 1500 zł, 

4) za średnią ocen i uzyskanie tytułu laureata 2000 zł, 

5) za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów (w tym co najmniej jeden tytuł laureata) 2000 zł, 

6) za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej 2500 zł. 

4. Stypendium wypłaca się w dziesięciu miesięcznych równych ratach od września do czerwca w terminie 
do ostatniego dnia miesiąca. 

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane na wniosek: dyrektora szkoły, pełnoletniego ucznia lub 
rodzica/prawnego opiekuna. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata do stypendium, nazwę 
i adres szkoły oraz klasę do której uczęszcza kandydat, opis jego osiągnięć zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 
niniejszego regulaminu, datę złożenia wniosku, podpis wnioskodawcy oraz pieczątkę i podpis dyrektora szkoły. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium załączyć należy uwierzytelnione kopie dokumentów 
potwierdzających osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym oraz oświadczenie wyrażające zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznania stypendium. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce  
ul. A. Zina 1 w terminie do 31 lipca każdego roku. 

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 4. 1. Wnioski o stypendia zostaną rozpatrzone prze Zarząd Powiatu w terminie do 15 września każdego 
roku. 
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2. Stypendium przekazane zostanie stypendyście za pośrednictwem szkoły. 

3. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce. 

4. Czynności organizacyjne związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu wykonuje Wydział Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce. 
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