UCHWAŁA NR 280/ 2005
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 21 lutego 2005 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu
Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkól
ponadgimnazjalnych
Na podstawie art. 32 ust l i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15 92;, zm. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z
2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), § 21 ust. l i 5 Statutu Powiatu
Łowickiego, § 9 ust l Regulaminu Zarządu Powiatu Łowickiego oraz na podstawie art. 90
b ust l i 90 c ust. 3 pkt l Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 256 póz. 2572 zm. Nr 273 póz. 2703, Nr 281 póz. 2781; z 2005 r. Nr 17
póz. 141) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§1. Uchwala się regulamin przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego stypendium
Starosty Łowickiego w ramach funduszu stypendiów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Traci moc Uchwała Nr 219/2001 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 stycznia
2001 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu
Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz Uchwała Nr 106/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 września 2003 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr 219/2001 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 stycznia
2001 r. w sprawie uchwalenia ^
regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu
Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr .280/2005
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 lutego 2005r.

REGULAMIN
przyznawania Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Łowicki
§1. Tworzy się fundusz stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce dla uzdolnionych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki.
§2. Stypendium, zwane Stypendium Starosty Łowickiego przyznaje się na okres jednego
semestru, od września do stycznia lub od lutego do czerwca danego roku szkolnego a w
przypadku klas programowo najwyższych do zakończenia roku szkolnego.
§3. l. Stypendium Starosty Łowickiego przyznaje się uczniom szkół prowadzonych przez
Powiat Łowicki w następujący sposób:
a) dla dwóch uczniów szkół z liceum ogólnokształcącego,
b) dla dwóch uczniów z technikum, liceum profilowanego i liceum zawodowego,
c) dla jednego ucznia z zasadniczej szkoły zawodowej.
2. W przypadku, gdy nie wpłynie wniosek z zasadniczej szkoły zawodowej
stypendium przyznaje się uczniowi ze szkoły wymienionej w pkt l lit. b
3. Stypendium wypłaca się co miesiąc z góry przez okres jednego semestru.
§4. Stypendium Starosty Łowickiego wypłacane jest ze środków budżetu Starostwa i wynosi
miesięcznie 160 zł.
§5. l. Stypendium Starosty Łowickiego przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej od
drugiego semestru pierwszego roku nauczania po spełnieniu przez kandydata następujących
warunków:
a) posiadanie średniej wyników nauczania za semestr poprzedzający złożenie
wniosku o Stypendium nie mniejszej niż 4,5,
b) osiąganie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblach
wojewódzkich, regionalnych i centralnych, lub wykazywanie uzdolnień w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy poprzez uzyskiwanie w niej celującej oceny, a
z pozostałych przedmiotów stopni co najmniej dobrych,
c) prezentowanie wzorowej postawy wychowawczej,
d) nie korzystanie z innego rodzaju stypendium (z wyjątkiem stypendium socjalnego).
§6. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Łowickiego na wniosek Dyrektora szkoły po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
§7. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być sporządzony w jednym egzemplarzu na
druku stanowiącym załącznik nr l do regulaminu przyznawania Stypendium Starosty
Łowickiego.

§ 8. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w
Łowiczu w terminie do 15 września na semestr jesienno – zimowy lub do końca lutego na
semestr wiosenno – letni.
§ 9 wnioski rozpatrywane będą przez Zarząd Powiatu Łowickiego. Decyzja Zarządu jest
ostateczna, odwołanie od niej nie przysługuje.
§ 10. Wnioski niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
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