
UCHWAŁA NR XXXVII/236/17 

Rady Powiatu Bolesławieckiego  

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu powiatu bolesławieckiego  

 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.)1 oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)2 

 

Rada Powiatu Bolesławieckiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

bolesławieckiego – zwany dalej programem – adresowany jest do uzdolnionych uczniów  

i absolwentów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych,  

z wyłączeniem szkół dla dorosłych. 

 

§ 2. 

1. Program ma na celu: 

1) promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie  

i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sporcie, 

2) motywowanie dzieci i młodzieży do coraz większej aktywności w procesie zdobywania 

wiedzy i kształcenia umiejętności poprzez udzielenie finansowego wsparcia, 

3) zachęcanie dzieci i młodzieży do reprezentowania Powiatu Bolesławieckiego  

w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym, 

4) inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań służących indywidualnemu  

i zbiorowemu rozwojowi gospodarczemu, innowacyjności i aktywizacji lokalnego 

rynku pracy. 

2. Program ma się przyczynić do wzrostu aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży, którzy 

będą stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz wzmacniać poczucie wartości we 

wspólnocie lokalnej Powiatu Bolesławieckiego. 

 

§ 3. 

1. Program jest realizowany w następujących formach: 

1) Nagrody pieniężne Starosty Bolesławieckiego, 

2) Stypendia Starosty Bolesławieckiego. 

2. ,,Nagrody Starosty Bolesławieckiego przyznawane są: 

1) absolwentom w związku z uzyskaniem: 

a) najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie ósmoklasisty; 

b) najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie gimnazjalnym; 

 
1Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. 

poz. 730 i poz. 935 
22Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 

2169, Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949 



c) najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie maturalnym  

dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, którzy wybrali na poziomie 

rozszerzonym co najmniej trzy dodatkowe przedmioty; 

d) najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie maturalnym  

dla absolwentów technikum, którzy wybrali na poziomie rozszerzonym co najmniej 

dwa dodatkowe przedmioty; 

e) najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum; 

f) najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów  zasadniczych szkół zawodowych; 

g) najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów techników; 

h) najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe dla absolwentów branżowych szkół I stopnia. 

2) uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za 

wykazanie się szczególnymi osiągnięciami: 

a) uzyskanie tytułu zwycięzcy w indywidualnych zawodach sportowych – co najmniej 

szczebla wojewódzkiego – lub tytułu medalisty w indywidualnych zawodach 

sportowych szczebla krajowego odbywających się w dyscyplinach, w których 

mogą działać polskie związki sportowe, określonych przez ministra właściwego ds. 

kultury fizycznej i sportu;  

b) uzyskanie tytułu laureata indywidualnego krajowego lub międzynarodowego 

konkursu artystycznego; 

c) w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności z podstaw przedsiębiorczości oraz 

znajomości zasad społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności 

gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 

partnerów społecznych; 

3) absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, do roku szkolnego 2022/2023 za: 

a) wybitne wyniki w nauce; 

b) uzyskanie tytułu laureata olimpiady lub turnieju zorganizowanych zgodnie  

z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

4) absolwentom szkół ponadpodstawowych prowadzonych za: 

a) wybitne wyniki w nauce; 

b) uzyskanie tytułu laureata olimpiady lub turnieju zorganizowanych zgodnie  

z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.  

3. Stypendia Starosty Bolesławieckiego przyznawane są uzdolnionym uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Bolesławiecki, w trakcie kształcenia za: 

1) wybitne wyniki w nauce, 

2) sukcesy w olimpiadach i turniejach. 

4. Za wybitne wyniki w nauce, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 uznaje się uzyskanie – na 

świadectwie ukończenia klasy lub szkoły, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c-h:  

1) liceum ogólnokształcącego – średniej ocen co najmniej 5,20; 

2) technikum – średniej ocen co najmniej 4,90; 

3) zasadniczej szkoły zawodowej – średniej ocen co najmniej 4,75; 

4) branżowej szkoły I stopnia – średniej ocen co najmniej 4,75. 

5. Za sukcesy w olimpiadach i turniejach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 uznaje się 

uzyskanie tytułu laureata olimpiady lub turnieju zorganizowanych zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach. 

 



§ 4. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród oraz stypendiów Starosty Bolesławieckiego 

przysługuje: 

1) dyrektorom szkół, 

2) samorządom uczniowskim, 

3) opiekunom prawnym, 

4) zainteresowanym pełnoletnim uczniom, 

5) organizacjom społecznym i gospodarczym działającym na terenie powiatu 

bolesławieckiego. 

2. Zgłoszenie kandydata do nagrody lub stypendium Starosty Bolesławieckiego następuje na 

podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały i dotyczy jego osiągnięć 

dokonanych w roku szkolnym poprzedzającym zgłoszenie. 

3. Do wniosku dołącza się odpowiednio następujące dokumenty: 

1) świadectwo szkolne otrzymania promocji do następnej klasy lub świadectwo szkolne 

ukończenia szkoły lub kserokopię tegoż świadectwa poświadczoną za zgodność  

z oryginałem, 

2) oświadczenie dyrektora szkoły – wydane na podstawie zaświadczenia Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej – o liczbie punktów uzyskanych na odpowiednim egzaminie 

zewnętrznym przez ucznia nominowanego do nagrody, 

3) zaświadczenie przewodniczącego komitetu głównego olimpiady lub turnieju,  

o których mowa w przepisach odrębnych, lub poświadczoną za zgodność  

z oryginałem jego kserokopię, 

4) dokumenty potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 lub 

poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie. 

5) Wnioski o przyznanie stypendiów i nagród Starosty Bolesławieckiego należy składać  

w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu do 15 lipca każdego roku, z tym, że wnioski 

o nagrodę za osiągnięcia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b można składać  

do 15 sierpnia każdego roku. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody Starosty Bolesławieckiego nie 

tworzy roszczenia o ich przyznanie, 

5. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ustala listę nagrodzonych uczniów i absolwentów oraz 

uczniów, którzy będą otrzymywać stypendium, do 30 września każdego roku,  

6. Listę nagrodzonych oraz uczniów, którzy będą otrzymywać stypendium Starosty 

Bolesławieckiego ogłasza się na stronieBiuletynu Informacji Publicznej Powiatu 

Bolesławieckiego. 

 

§ 5. 

1. Jednemu uczniowi przysługuje jedno stypendium Starosty Bolesławieckiego. 

2. Przyznanie stypendium Starosty Bolesławieckiego danemu uczniowi nie wyłącza jego 

uprawnień do otrzymania nagrody Starosty Bolesławieckiego. 

3. Przyznanie nagrody lub stypendium Starosty Bolesławieckiego nie jest zależne  

od warunków materialnych kandydata oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień.    

4. Przyznanie stypendium Starosty Bolesławieckiego w danym roku nie jest zależne  

od pobierania takiego samego lub podobnego stypendium w latach poprzednich.   

5. Stypendium Starosty Bolesławieckiego jest przyznawane uczniom maksymalnie na okres 

10 miesięcy, tj. od września do czerwca i przekazywane raz na kwartał na rachunek 

bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4, nie później niż do ostatniego dnia 

miesiąca kończącego kwartał,  

 



6. Nagroda Starosty Bolesławieckiego przyznawana jest jednorazowo i przekazywana  

na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie  

20 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Bolesławieckiego.  

7. Stypendium Starosty Bolesławieckiego może być przez niego wstrzymane w przypadku, 

gdy uczeń: 

1) naruszy statut szkoły, 

2) przerwie naukę w szkole. 

 

§ 6. 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody Starosty 

Bolesławieckiego określa na dany rok uchwała budżetowa ze zmianami. 

2. Wysokość środków finansowych winna zabezpieczać wysokość stypendiów Starosty 

Bolesławieckiego ustalonych według poniższej zasady: 

1) uczniowi spełniającemu jeden z warunków określonych w § 3 ust. 3 – przysługuje 

stypendium w wysokości 100 PLN miesięcznie, 

2) uczniowi spełniającemu oba warunki określone w § 3 ust. 3 – przysługuje stypendium  

w wysokości 150% kwoty, o której mowa w pkt 1, miesięcznie. 

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego. 

 

§ 8. 

Do wniosków o przyznanie stypendiów i nagród złożonych do 31 sierpnia 2017 r. stosuje się 

przepisy uchwały Nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2009 

r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu Powiatu Bolesławieckiego ze zmianami. 

 

§ 9. 

Traci moc uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia  

17 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 9 lutego 2010 r. 

Nr 25, poz. 341 z późn. zm.)3, z zastrzeżeniem § 8. 

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

 

 

 

 

  

         Przewodniczący 

        Rady Powiatu Bolesławieckiego 

 

           Ryszard Kawka 

 

 
 

 
3Zmiany uchwały zostały ogłoszone wDzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 254,  poz. 4507 



Załącznik  

do uchwały Nr XXXVII/236/17 

Rady Powiatu Bolesławieckiego 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

        

Bolesławiec, dnia…………… 

 

Wniosek o przyznanie nagrody/stypendium Starosty Bolesławieckiego  

 

 

Formularz przeznaczony dla kandydatów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XXXVII/236/17 

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

 

 

 

Pieczęć wpływu 

Podstawa prawna:  art. 90 t  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) 

 

Termin składania: do 15 lipca każdego roku, z tym, że wnioski o nagrodę 

za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b można składać  

do 15 sierpnia każdego roku 

Miejsce składania:  Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, ul. Armii 

Krajowej 12,59-700 Bolesławiec 

 

 

Część I.  

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO NAGRODY/STYPENDIUM 

Imię/imiona: 

 

Nazwisko: 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

     

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr 

domu 

Nr 

lokalu 

Telefon/fax 

PESEL: NIP: 

 

Nazwa i adres szkoły: 

 

 

     

Nazwa szkoły Kod 

pocztowy 

Miejscowość Ulica Nr 

domu 

Nr 

lokalu 

 

REGON: NIP: 

 

 

 

   

Typ szkoły Kierunek kształcenia Zawód  Klasa 

 

Rachunek bankowy właściwy do przekazania nagrody/stypendium: 



Nazwa banku: 

 

Posiadacz rachunku bankowego (imię i nazwisko oraz adres zgodnie z umową zawartą z bankiem): 

 

Numer rachunku bankowego: 

 
 

 

Część II.  

DANE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘĆ KANDYDATA DO NAGRODY 

Część formularza przeznaczona dla kandydatów ubiegających się o przyznanie nagrody Starosty 

Bolesławieckiego, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/236/17 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia  29 czerwca 2017 r. 

 

Osiągnięcia kandydata w związku uzyskaniem*: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

*wpisać uzyskane wyniki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lub § 3 ust. 2 pkt 3  i  pkt 4 

 

Osiągnięcia kandydata w związku uzyskaniem*: 

,………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

*wpisać uzyskane wyniki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 

 

Część III.  

DANE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘĆ KANDYDATA DO STYPENDIUM 

Część formularza przeznaczona dla kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendium Starosty 

Bolesławieckiego, o którym mowa w § 3 ust. 3 uchwały Nr XXXVII/236/17 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia  29 czerwca 2017 r. 

 

Osiągnięcia kandydata, w związku uzyskaniem*: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

*wpisać uzyskane wyniki, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 

 

Osiągnięcia kandydata, w związku uzyskaniem*: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

*wpisać uzyskane wyniki, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 

 

 

 

 

 

 



Część IV.  

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  

Część formularza przeznaczona dla kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendium/nagrody 

Starosty Bolesławieckiego, o których mowa w § 3 uchwały Nr XXXVII/236/17 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia  29 czerwca 2017 r. 

 

Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 3:  

1) …………………………………………………………………………………………………, 

2) …………………………………………………………………………………………………, 

3) …………………………………………………………………………………………………, 

4) ………………………………………………………………………………………………… . 

 

 

………………………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Część V. 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO NAGRODY/STYPENDIUM  

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego oraz na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. z 2016 r. poz. 922) 

 

 

………………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

 

 

………………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata)** 

 

 

 

 

 

 
**wypełnić obowiązkowo w przypadku kandydatów niepełnoletnich 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

1. Cel podjęcia uchwały 

 

Uchwałę podejmuje się w celu dostosowania jej regulacji do przepisów prawa 

oświatowego, zmienionych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60) oraz przepisów wydanych na jej podstawie,  

a także na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 59) 

 

2. Skutki podjęcia uchwały 

 

Skutkiem podjęcia uchwały będzie zgodność jej regulacji z prawem oświatowym,  

w szczególności w zakresie typów szkół.  

 

3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

 

W dniu 23 lutego 2010 r. weszła w życie uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego, która została 

zmieniona uchwałą nr XI/73/11 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 24 listopada 2011 r.). 

Uchwała uwzględniała typy szkół wchodzące w skład systemu oświaty uregulowanego 

ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Dla postanowień projektowanej uchwały istotne jest, że w związku z wdrażaniem 

reformy systemu oświaty z dniem 1 września 2017 r., zmianie ulegną m. in. typy szkół.Powiat 

Bolesławiecki uchwałą Nr XXXII/219/17 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 30 marca 

2017 r. dostosował sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalił sieć szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. 

W związku z powyższym, postanowienia projektowanej uchwały nie dotyczą uczniów 

kończących w czerwcu 2017 r. szóstą klasę dotychczasowych sześcioletnich szkół 

podstawowych bowiem od 1 września 2017 r. wymienieni uczniowie będą uczniami klas 

siódmych ośmioletnich szkół podstawowych. W związku z tą zmianą, w roku szkolnym 

2016/2017 nie odbyły się sprawdziany dla uczniów kończących szóstą klasę dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej co uzasadnia likwidację postanowień uchwały dotyczących 

kandydatów do nagrody w kategorii najwyższy wynik w powiecie bolesławieckim uzyskany 

na sprawdzianie dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej.  

Natomiast począwszy od roku szkolnego 2018/2019 kandydować do nagrody Starosty 

Bolesławieckiego będą mogli absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych w kategorii za 

najwyższy wynik w powiecie bolesławieckim na egzaminie ósmoklasisty, przeprowadzanym 

począwszy od roku szkolnego 2018/2019.Natomiast absolwenci dotychczasowych 

gimnazjów, które ulegają wygaszeniu, a których klasy będą prowadzone od 1 września 2017 

r. w ośmioletnich szkołach podstawowych, będą mogli kandydować do nagrody za uzyskanie 

najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie gimnazjalnym jeszcze w roku 

szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, gdyż od 1 września 2019 r. w systemie oświaty nie będzie 

już gimnazjów. 

Do nagrody w tejże kategorii będą mogli kandydować również absolwenci gimnazjum nie 

przekształconego w żaden inny typ szkoły a pozostawionego do wygaszenia poprzez 

nieprzeprowadzanie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 i kolejne lata.  



Zatem projektowana uchwała uwzględnia kategorię nagrody za uzyskanie najwyższej liczby 

punktów w powiecie bolesławieckim na egzaminie gimnazjalnym dla absolwentów 

gimnazjów do roku szkolnego 2018/2019. 

 Od 1 września 2017 r. dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe stają się 

branżowymi szkołami I stopnia. W strukturze tychże szkół będą funkcjonowały – aż do 

wygaszenia - klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. Dlatego też, uchwała 

uwzględnia możliwość kandydowania do nagrody Starosty Bolesławieckiego w kategorii 

najwyższy wynik w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje  

w zawodzie dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, 

prowadzonych od 1 września 2017 r. w branżowych szkołach I stopnia i przystępujących  

do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018  

i 2018/2019.Od 1 września 2019 r. w systemie oświaty nie będzie już zasadniczych szkół 

zawodowych.  

 Uchwała uwzględnia kategorię nagrody Starosty Bolesławieckiego za najwyższy 

wynik w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla 

absolwentów branżowej szkoły I stopnia począwszy od roku szkolnego 2019/2020. 

 Projektowana uchwała zwiększyła (o pięć punktów procentowych) wymagania  

w zakresie średnich ocen na świadectwie ukończenia klasy w liceum ogólnokształcącym  

i technikum lub na świadectwie ukończenia szkoły wymienionego typu, natomiast obniżyła 

średnia ocen (o pięć punktów procentowych) na świadectwie ukończenia klasy w zasadniczej 

szkole zawodowej lub na świadectwie ukończenia szkoły wymienionego typu, a także 

określiła wymaganą wysokość średniej na świadectwie ukończenia klasy w branżowej szkole 

I stopnia lub na świadectwie ukończenia szkoły wymienionego typu. 

 W projektowanej uchwale odmiennie do uchwały Nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2009 r. określono wymagania za osiągnięcia artystyczne, 

sportowe i naukowe (mowa o osiągnięciach odniesionych w zawodach sportowych, 

konkursach i olimpiadach uregulowanych w odrębnych przepisach), precyzując, że do 

nagrody lub stypendium może kandydować uczeń lub absolwent za osiągnięcia indywidualne.  

 Projektowana uchwała wydłużyła termin przekazania jednorazowej nagrody Starosty 

Bolesławieckiego na rachunek bankowy wskazany we wniosku kandydata do tejże nagrody  

w ten sposób, że nagroda będzie przekazana w terminie 20 dni od daty ogłoszenia 

nagrodzonych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bolesławieckiego (dotychczas 

termin ten wynosił 14 dni).  

 Projektowana uchwała odmiennie do uchylanej uchwały określa terminy 

przedkładania wniosków o stypendium lub nagrodę. Terminy te zostały skrócone ze względu 

na aspekt finansowy, związany z budżetem powiatu.  

 Ze uwagi na rozpoczęcie obowiązywania uchwały od 1 września 2017 r., do 

wniosków złożonych do 31 sierpnia 2017 r., kryteriów przyznawania stypendium lub 

nagrody, w tym wysokości średniej ocen, a także  trybu przyznawania stypendium lub 

nagrody stosuje się przepisy uchwały Nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego  

z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży z terenu powiatu bolesławieckiego ze zmianami. 

 

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu Powiatu: uchwała nie powoduje konsekwencji 

finansowych dla budżetu powiatu. 

 

5. Uzgodnienia i konsultacje: projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez radcę 

prawnego.  

 

 



Uchwałę otrzymują: 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu: 

− Referat Budżetu Powiatu i Dochodów Skarbu Państwa w/m, 

− Wydział Finansowy w/m, 

− Biuro Kontroli w/m, 

− Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w/m, 

− Biuro Organów Powiatu w/m. 

 


