


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/175/04 
  Rady Powiatu Kościańskiego 

                                                                                                                                            z dnia 15.06.2004 r. 
 

 
Regulamin udzielania stypendium Starosty Kościańskiego 

dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego 
 
 
 
1. O przyznanie stypendium może ubiegać się każdy mieszkający stale w powiecie             

kościańskim: 
a) uczeń publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży dającej możliwość 

uzyskania świadectwa dojrzałości,  
b) student, który nie ukończył 25 lat: 

- dziennej szkoły wyższej, 
- nie uzyskujący dochodu, kształcący się w  systemie zaocznym, 

c) słuchacz publicznego  zakładu kształcenia nauczycieli, zwany dalej „ studentem”. 
 

2. Kandydat do stypendium musi spełniać następujące kryteria:  
a) osiąga wysokie wyniki w nauce ( średnia ocen z poprzedzającego semestru wynosi co 

najmniej 4,50 – w odniesieniu do ucznia i 4,20 – w odniesieniu do studenta), 
b) średni miesięczny dochód na osobę w jego rodzinie, uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok przyznania stypendium, nie przekracza wysokości najniższej 
emerytury. 

 
3. Przy przyznawaniu stypendium uwzględnia się także: 

a) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, 
b) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla      
      centralnego.  

 
4. W przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, 

artystyczne lub naukowe,  a który nie spełnia kryterium, o którym mowa w pkt. 2 lit.a,  
Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku  przyznać stypendium. 

 
5. Wymogi, określone w pkt.1, 2 i 3,  kandydat do stypendium zobowiązany jest      

udokumentować. 
 
 
6. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się rodzice ( prawni opiekunowie ) kandydata lub  

sam zainteresowany.   
 

7.  Stypendium przyznaje się na okres: 
a)   od września do czerwca ( dla ucznia ), 
b)   od października  do czerwca ( dla studenta ), 
c) w szczególnie uzasadnionych  przypadkach  Zarząd Powiatu Kościańskiego może 

przyznać stypendium na okres krótszy niż okres, o którym mowa w lit. a) i b). 
 
 

8.  Uczeń, który rozpoczyna naukę w szkole, może ubiegać się przyznanie stypendium  
     po  ukończeniu pierwszego roku  nauki. 



 
9. W roku 2003 pierwsze stypendia zostaną przyznane we wrześniu. 
 
10.  Zarząd Powiatu Kościańskiego określa:  

a) termin składania wniosków, 
b) liczbę stypendiów, 
c) wysokość stypendium, z zastrzeżeniem, że nie może ono przekraczać 35% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 

11. W przypadku, gdy liczba kandydatów do stypendium spełniających kryteria, o których 
mowa w pkt. 2 i 3, przekracza możliwości budżetowe Powiatu Kościańskiego, Zarząd 
Powiatu przy przyznawaniu stypendium uwzględnia: 
a) wysokość średniej ocen,  
b) wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w pkt. 2, 
c) czy kandydat korzysta z pomocy materialnej z innych źródeł. 
 

12. Stypendium jest wypłacane na koniec każdego miesiąca bezpośrednio z rachunku 
Starostwa Powiatowego w Kościanie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek 
bankowy. 

 
13. Uczeń traci prawo do stypendium: 

a) z chwilą ukończenia szkoły, 
b) gdy przerwie naukę. 
 

14. Student traci prawo do stypendium: 
a) z chwilą ukończenia studiów, 
b) gdy przerwie studia, 
c) gdy korzysta z urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego. 
 

15. O zaistnieniu okoliczności powodujących utratę prawa do stypendium uczeń lub  student 
zobowiązany jest  niezwłocznie zawiadomić Zarząd Powiatu Kościańskiego. Stypendium 
wypłacone mimo zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę jego utraty traktuje się 
jako świadczenie wypłacone nienależnie i podlega zwrotowi na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Kościanie. 

 
16. Zmiany w powyższym regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu  
       Kościańskiego. 
 




