
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/178/2012 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia 30 maja 2012 r. 

R E G U L A M I N 

przyznawania 

Stypendium Starosty Buskiego 

za wyniki w nauce 

§ 1. 1. Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce, zwane dalej Stypendium, może uzyskać uczeń: 

1) uczęszczający do prowadzonej przez Powiat Buski szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, zwanej dalej 

szkołą, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

2) posiadający średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę zachowania, z zastrzeżeniem pkt 3, 

3) jeżeli w danej szkole żaden uczeń nie spełnia warunku posiadania średniej ocen nie niższej niż 4,5, do 

Stypendium – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – może być wytypowany uczeń posiadający 

wzorową ocenę zachowania i najwyższą średnią ocen w danej szkole, 

4) nie pobierający innego stypendium. 

2. Pierwszeństwo do uzyskania Stypendium ma uczeń spełniający warunki określone w ust. 1 oraz 

aktywnie uczestniczący w życiu szkoły, w tym reprezentujący szkołę podczas konkursów, olimpiad 

przedmiotowych, zawodów sportowych lub uroczystości organizowanych w środowisku lokalnym. 

3. Jeżeli wśród kandydatów do Stypendium są uczniowie w równym stopniu spełniający warunki określone 

w ust. 1 i 2, pierwszeństwo do uzyskania Stypendium ma uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

gdy dochód brutto na jedną osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

– ustalanego na podstawie odrębnych przepisów – obowiązującego w dniu 31 maja bieżącego roku 

budżetowego. 

§ 2. 1. Stypendium przyznawane jest przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, zwany dalej Zarządem 

Powiatu, na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji 

końcoworocznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W razie pozbawienia ucznia Stypendium na podstawie §5, lub w przypadku rezygnacji z jego pobierania, 

Zarząd Powiatu decyduje o terminie wstrzymania wypłaty Stypendium. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Stypendium może być przyznane innemu uczniowi danej 

szkoły spełniającemu warunki określone w §1 z uwzględnieniem ocen z ostatniej klasyfikacji, na okres 

ustalony przez Zarząd Powiatu. 

§ 3. 1. Miesięczna wysokość Stypendium stanowi kwotę nie wyższą, niż czterokrotność najniższego zasiłku 

rodzinnego. 

2. Wysokość Stypendium na dany rok szkolny ustala Zarząd Powiatu. 

§ 4. Stypendium wypłacane jest z budżetu szkoły w równych miesięcznych kwotach, w terminie do 15-go 

dnia każdego miesiąca w kasie szkoły lub przelewem na konto wskazane przez stypendystę lub jego rodziców 

(opiekunów prawnych). 

§ 5. 1. Stypendysta może być pozbawiony Stypendium, jeśli w rażący sposób naruszy Statut Szkoły, której 

jest uczniem, o czym dyrektor szkoły obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd Powiatu. 

2. Decyzję w sprawie pozbawienia Stypendium podejmuje Zarząd Powiatu. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
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§ 6. 1. Kandydatury do Stypendium przedstawiane są: 

1) Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju – 

przez dyrektorów szkół w terminie do 10 lipca każdego roku, a w przypadkach, o których mowa w §2 ust. 

3, także w innych terminach, 

2) Zarządowi Powiatu – przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa 

Powiatowego w Busku - Zdroju. 

2. Dyrektor zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego ma prawo zgłosić jednego 

kandydata z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu lub ośrodka. 

3. Wnioski składane są w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu . 
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