
 UCHWAŁA NR 314/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 10 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów                         

„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz § 2 

uchwały Nr XVI/115/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej 

realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” planowanego do realizacji 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Zdolni z Pomorza - 

powiat nowodworski” uchwala się:  

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów „Zdolni z Pomorza – 

powiat nowodworski”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie zadań wynikających z Regulaminu, o którym mowa w § 1 powierza się Staroście 

Nowodworskiemu. 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

  

STAROSTA 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 



  

 

 

UZASADNIENIE  

W dniu 29 marca 2016 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjęła uchwałę                 

Nr XVI/115/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do 

wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” planowanego do 

realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. W wyniku podjętych prac przygotowany i złożony został wniosek                           

o dofinansowanie projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”. Wnioskodawcą 

projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerem - Powiat Nowodworski. 

Okres realizacji projektu to: 01. 01. 2015 r. – 01. 12. 2021 r. Jedną z form wsparcia dla 

uczestników programu są stypendia. W związku z tym,  niezbędne jest przyjęcie regulaminu 

przyznawania stypendiów, który określa szczegółowe warunki realizacji tej formy wsparcia. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny jest   

z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty                   

i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

  

 

STAROSTA 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 
 



 
 
 
 
 

Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski 
 

 

 
Załącznik do uchwały nr 314/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 10 stycznia  2017 r 

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów 

 „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki przyznawania                       

i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, 

fizyki, informatyki, chemii, biologii oraz kompetencji społecznych zakwalifikowanych do 

programu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. 

 

§ 2 

Warunki przyznawania stypendium 

 

Wsparcie stypendialne w ramach projektu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie                      

z ustalonymi zasadami rekrutacji i uczestnictwa przyjętymi: 

1) uchwałą nr 224/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 

czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu 

„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”, 

2) uchwałą nr 297/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 

listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”,  

zostali zakwalifikowani do uczestnictwa ww. programie. 

 

§ 3 

Tryb przyznawania i przekazywania stypendium 

 

1. Po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do programu rodzic lub opiekun prawny 

ucznia jest zobowiązany dostarczyć do LCNK formularz danych niezbędny do przekazania 

stypendium w formie finansowej. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

2. Terminy dostarczenia formularza ustali Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna                            

w Nowym Dworze Gdańskim. 

3. Niedostarczenie w terminie  dokumentu o którym mowa w ust 1 skutkować będzie 

nieuwzględnieniem ucznia przy przyznawaniu stypendium. 

4. Stypendium przyznaje Komisja powołana Zarządzeniem nr 26/2016 Starosty 

Nowodworskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku . 

5. Komisja przyznaje stypendium uczniom zakwalifikowanym do programu, według listy 

rankingowej. 

6. Na miejsce ucznia na liście rankingowej wpływ ma: 

 

1) Sytuacja społeczno-ekonomiczna ucznia: 

a) posiadanie decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego - 4 pkt. 

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – 2 pkt. 

 

 



 

2) Osiągnięcia ucznia: 

a) udział w olimpiadach zgodnych z przedmiotem realizowanym w projekcie: 

- laureaci – 6 pkt. 

- finaliści – 4 pkt. 

- uczestnicy – 2 pkt. 

b) udział w konkursie projektów lub lidze zadaniowej: 

- laureaci – 6 pkt. 

- finaliści – 3 pkt. 

- uczestnicy – 1 pkt.  

c) objęcie ucznia opieką mentora w ramach projektu – 6 pkt.  

 

3) Frekwencja uczniów na zajęciach w projekcie: 

- 100% - 6 pkt. 

- 90% -99% - 4 pkt. 

- 80%- 89% - 2 pkt. 

 

4) Odległość miejsca zamieszkania ucznia w stosunku do miejsca prowadzenia zajęć: 

- do 10  km  – 2 pkt. 

- 11 – 20  km – 4 pkt. 

- 21 – 30 km – 6 pkt. 

- powyżej 31 km – 8 pkt. 

 

7. Punkty, o których mowa w ust. 6 pkt 2, przyznaje się za osiągnięcia, które zostały uzyskane 

w semestrze, za który wypłaca się stypendium. 

8. Wysokość stypendium dla uczniów wyłonionych przez komisję do otrzymania stypendium 

ustali w/w komisja. 

9. Stypendium będzie płatne z dołu pod koniec semestru i wypłacane na rachunek bankowy 

wskazany przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego. 

 

§ 4 

Utrata prawa do stypendium 

 

1. Uprawniony uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli dotyczyć go będzie co najmniej jeden 

z poniższych warunków: 

1) zakończy udział w projekcie w momencie zakończenia projektu bądź zakończy naukę 

w szkole ponadgimnazjalnej (zgodnie z regulaminem uczestnictwa: § 14 ust.1), 

2) złoży rezygnację z udziału w programie, 

3) złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium, 

4) zostanie złożony pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia  o pozbawienie 

go możliwości ubiegania się o stypendium oraz wniosek ten zostanie rozpatrzony 

przez komisje stypendialną pozytywnie. 

2.  Przesłankami do złożenia przez nauczyciela wniosku, o którym mowa w ust. 1 są: 

1) dwukrotne nieusprawiedliwione niestawiennictwo na zajęciach, 

2) rażące naruszenie zasad współżycia społecznego. 

 



 
 
 
 
 

Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski 
 

 

 

Załącznik  do Regulaminu stypendialnego  
w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski 

 

Zakres danych osobowych uczestnika projektu 

powierzonych do przetwarzania w zakresie ubiegania się o stypendium 

            (wypełnia pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego) 

 
 

1 Imię   

 

2 Nazwisko  

 

3 Adres zamieszkania   

Miejscowość:………………………. ul. ……………………… 

 

Kod pocztowy ………………………. 

 

4 

 

Numer rachunku bankowego 

 

………………………………………………………………… 

5 

 

 

Sytuacja  

społeczno – ekonomiczna 

 ucznia  

Posiadanie decyzji                      

 o prawie do zasiłku rodzinnego* 

 

tak/nie  

Posiadanie orzeczenia                      

 o niepełnosprawności* 

 

tak/nie 

6 

 

 

Udział w olimpiadach zgodnych                         

z przedmiotem realizowanym                  

w projekcie w danym roku 

szkolnym  

Laureat 

 

tak/nie 

 

…………….. 

przedmiot 

Finalista  

 

tak/nie 

 

…………….. 

przedmiot 

 

Uczestnik 

 

tak/nie 

 

…………….. 

przedmiot 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Uwaga: do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające opis sytuacji, o której mowa w pkt 5 i 6 

powyższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data     czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ 

rodzica*/opiekuna prawnego* 

  

 

 

 

 

* w przypadku ucznia niepełnoletniego 

 


