Uchwała Nr XIX / 104 / 04
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29.10.2004 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa, rekrutacji stypendystów, przekazywania stypendiów.
Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz.2051) Rada Powiatu w
Siedlcach uchwala, co następuje:
§1

W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkujących stale na obszarach wiejskich z terenu gmin powiatu
siedleckiego, uczęszczających
do szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie
świadectwa dojrzałości - Powiat Siedlecki przystępuje do Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy
stypendialne”, finansowane ze środków budżetowych Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków państwa.

§2
Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości / maturą, w roku
szkolnym 2004/2005, określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania
stypendiów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały
Nr XIX/104/04
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29.10.2004 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE
SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
NA ROK SZKOLNY 2004/2005

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, rekrutacji
oraz przekazywania stypendiów.

I.

Postanowienia ogólne
§1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. „obszary wiejskie” - tereny położone poza granicami administracyjnymi miast,
miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie ma w nich
publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
2. „trudna sytuacja materialna” -definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu
na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca
do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz 2255 z późn. zm./ z uwzględnieniem

progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonego dla danego województwa
w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Beneficjenta Końcowego/ Instytucję
Wdrażającą.
§2
1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich
przyznawane będą stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej
kończącej się egzaminem dojrzałości / maturą.
2. Stypendia przyznawane są przez szkolną komisję ds. pomocy materialnej, zwaną
dalej ,komisją”, na wniosek ucznia /rodziców . W posiedzeniach Komisji może
uczestniczyć przedstawiciel kuratorium.
3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły.
4. Komisję na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i rady szkoły.

II.

Formy pomocy
§3

1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1

Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 2 niniejszego
paragrafu w formie rzeczowej, dofinansowania kosztów związanych z pobieraniem
nauki ponoszonych przez ucznia lub refundacji kosztów.
Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
posiłków w stołówce szkoły , internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej
uprawnienia szkoły publicznej,
innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń (spośród wymienionych w § 3) podejmują
stypendyści.

III.

Kryteria i warunki przyznawania stypendium
§5

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących
się egzaminem dojrzałości/maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach
ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem
szkół dla dorosłych,
2) posiadają stałe zameldowanie na wsi, w miastach do 5.000 mieszkańców;
w miastach do 20 000 mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół
ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie
rodziny nie przekraczającym kwoty 350 zł netto na jedną osobę w rodzinie,

Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Działania 2.2. ZPORR na rok 2004
w Województwie Mazowieckim.

2 W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają
osoby o najniższych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę
w rodzinie nie wyższym niż kwota 350 zł netto.

3. W przypadku pojawienia się wielu kandydatów do stypendium o takim samym dochodzie
na jedną osobę w rodzinie, przyznanie stypendium będzie pozostawione decyzji Komisji
ds. pomocy materialnej, podjętej na podstawie analizy wniosku i załączonej
dokumentacji
4. Decyzja Komisji ds. pomocy materialnej po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły w trybie

§ 2 u st. 3 jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2005 roku
6. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje dyrektor szkoły.
7. Wnioskodawca decyduje o formie przekazywania stypendiów.

IV.

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§6

1

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium
2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach za 2003 rok,
3) dokument potwierdzający miejsce zameldowania.

2. Szkoła przyznająca stypendium zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych
o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według
stanowiącego załącznik nr l do niniejszego Regulaminu.
3. Szkoła przyznająca stypendium podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi
Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005, według
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

ucznia
wzoru

ucznia
wzoru

V, Wypłata stypendium
§7
1. Kwota stypendium może wynosić maksymalnie 1500 zł w skali roku i 150 zł w skali
miesiąca.
2. Stypendium będzie wypłacane w ratach miesięcznych w czasie trwania roku szkolnego
2004/2005, nie dłużej jednak niż przez 10 miesięcy.

VI. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§8
Obsługę programu stypendialnego i realizację projektu prowadzi szkoła po przekazaniu
przez organ prowadzący/dotujący środków na jego realizację.

Pb

VII.

Postanowienia końcowe

Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
przerwał naukę w szkole,
został skreślony z listy uczniów,
przestał spełniać kryteria wymienione w § 5 ust. 1.
Stypendysta w ciągu 7 dni zawiadamia szkołę o wystąpieniu zdarzeń wymienionych
w ust. 1.
3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w
ust. 1,tak wypłacana
rata stypendium podlega niezwłocznemu zwrotowi na konto
wskazane przez szkołę.

1.
a)
b)
c)
2.

§10
Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

iesław Klimek

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium

szkoły)
niniejszym zawiadamia, że uczeń/uczennica.........................................................................................
zamieszkała w...........................................................................................................................................
decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia ................................ otrzymał/otrzymała
na rok szkolny 2004/2005 stypendium w wysokości ............................. zł w skali roku
i .................................. zł w skali miesiąca, zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania i
przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, wypłacane
przez okres maksymalnie....................... miesięcy.

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze
środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

(miejscowość, data)

(podpis osoby reprezentującej szkołę )

PRZEWODNICZĄCY

Załącznik nr 2 do Regulaminu
UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

pomiędzy:

Zawarta w dniu

/nazwa szkoły/
w ........................................... kod pocztowy................ ulica.................................................... nr........

/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/

zamieszkałym w

kod pocztowy

ulica

nr.

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniowi/uczennicy

Imię i nazwisko............................................................................ PESEL......................................
Data i miejsce urodzenia...............................................................................................................

Imiona rodziców...............................................................................................................................

Zamieszkały/a w............................. kod pocztowy................. ulica............................... nr........

§ 1
Szkoła zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania
z przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego
(zwanego
dalej
Regulaminem)
przyjętym
przez
Organ
Prowadzący Dotujący
w dniu.............................................

§ 2
Uczeń /uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium
zgodnie z Regulaminem i do systematycznego przedstawiania rachunków i faktur, które
umożliwią rozliczenie stypendium.

§ 3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu weryfikacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z pózn. zm.)

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

(podpis Dyrektora Szkoły lub osoby upoważnionej)

