
 
UCHWAŁA NR XXXVII/661/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 30 maja 2017 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków 
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”  

 
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm. 1), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 
zm.2), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

W uchwale nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 
2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji 
uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” (Dz.Urz.Woj.Podka. z 2015 r. poz. 1665, 
zm. Dz.Urz.Woj.Podka. z 2016 r. poz. 1534) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży 
uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 
 

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”., 

 
3) § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia 
artystyczne jest uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, położonej 
na terenie województwa podkarpackiego, posiadający wybitne 
i udokumentowane osiągnięcia artystyczne za bieżący rok szkolny, na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim.”, 
 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. O stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się 
również uczeń, który w roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie naukę w klasie 
VII szkoły podstawowej. W takim przypadku uwzględniane są osiągnięcia 
uzyskane w klasie VI szkoły podstawowej.”, 

 

                                            
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260, 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 60. 



 
4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1 Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia 
naukowe jest uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, położonej na  
terenie województwa podkarpackiego, posiadający wybitne i udokumentowane 
osiągnięcia edukacyjne za bieżący rok szkolny, na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim. 
2. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe 
jest uczeń, który w bieżącym roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe 
warunki: 

1) posiada wybitne osiągnięcia edukacyjne, 
2) uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej: 

a) 5,20 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, 
b) 4,80 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

3) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 
4) nie pobiera stypendium finansowanego z innego źródła za osiągnięcia 
edukacyjne przedstawione we wniosku. 

3. Złożenie wniosku spełniającego powyższe kryteria nie jest równoznaczne 
z otrzymaniem stypendium.”, 

 
5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest uczący się na terenie 
województwa podkarpackiego, uczeń: 

1) szkoły gimnazjalnej, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem 
konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden 
z trzech najwyżej punktowanych wyników, 
2) szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa 
dojrzałości, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej 
lub międzynarodowej olimpiady, 
3) szkoły zawodowej, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem lub 
finalistą ogólnopolskiego turnieju obejmującego problematykę związaną 
z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, 
4) szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub zasadniczej szkoły zawodowej, który 
w bieżącym roku szkolnym został laureatem trzeciego stopnia olimpiady 
o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

 
 
6) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. O nagrodę pieniężną może ubiegać się również uczeń, który w roku 
szkolnym 2017/2018 rozpocznie naukę w klasie VII szkoły podstawowej, 
i który został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych 
wyników.”  

 
7) w § 9 ust. 4 skreśla się pkt 1, 

 
8) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§12. 1. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, od dnia 1 września do 30 
czerwca następnego roku. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł. 



2. Sposób wypłaty stypendium oraz zobowiązania stypendysty określa umowa 
stypendialna. 
3. Stypendyście, w przypadku opóźnienia w przekazaniu stypendium nie 
przysługują odsetki za opóźnienie. 
4. Wypłata stypendium za miesiące od września do grudnia nastąpi w terminie do 
31 grudnia danego roku. 
5. Stypendium przeznaczone jest na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 
6. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku: 

1) skreślenia z listy uczniów, 
2) pobierania stypendium finansowanego z innego źródła za osiągnięcia 

przedstawione we wniosku, 
3) zmiany szkoły na taką, która znajduje się poza terenem województwa 

podkarpackiego. 
7. W przypadku określonym w ust. 6 umowa wygasa odpowiednio z dniem 
skreślenia z listy uczniów bądź wypłaty stypendium z innego źródła lub zmiany 
szkoły poza teren województwa. 
8. Stypendysta zobowiązany jest poinformować Zarząd Województwa o fakcie 
wystąpienia okoliczności zapisanych w ust. 6 w miesiącu, w którym wystąpiły 
dane okoliczności. Nie zgłoszenie Zarządowi Województwa faktu wystąpienia 
okoliczności zapisanych w ust. 6 oraz pobieranie kolejnych kwot stypendium 
będzie podstawą do żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych 
wraz z odsetkami liczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych od dnia wystąpienia okoliczności zapisanych w ust. 6. 
9. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi wraz z odsetkami w 
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia 
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6. 
10. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego może przeprowadzić 
kontrolę prawidłowości wykorzystania stypendium. 
11. Zwrot środków następuje na pisemne wezwanie, które określi kwotę 
podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami oraz numer rachunku bankowego, na 
który powinien nastąpić zwrot środków. 
12. W przypadku, gdy stypendysta nie dokona zwrotu części lub całości środków 
Województwo Podkarpackie podejmie środki prawne w celu odzyskania 
należnych środków.”, 
 

9) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 
„§ 12a.1. W przypadku przyznania stypendium uczeń ponownie zobowiązany jest 
do złożenia oświadczenia o niepobieraniu za te same osiągnięcia stypendium 
finansowanego z innego źródła, podpisane przez pełnoletniego ucznia lub 
opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej w terminie do 30 listopada 
danego roku. 
2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 uprawnia Zarząd 
Województwa Podkarpackiego do przyznania stypendium kolejnemu uczniowi 
z listy rankingowej, o której mowa § 10 ust. 3. 
3. Rezygnacja z pobierania stypendium, złożona do dnia 30 listopada danego 
roku,  uprawnia Zarząd Województwa Podkarpackiego do przyznania stypendium 
kolejnemu uczniowi z listy rankingowej, o której mowa § 10 ust. 3. 
 

10) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



„Nagroda pieniężna wypłacana jest jednorazowo na wskazany we wniosku 
rachunek bankowy w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.”. 

11) tytuł załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie: 
„Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej”. 
 

§ 2. 
 
W roku 2017 ustala się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród 
pieniężnych do dnia 21 sierpnia 2017 r. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


