
Uchwała Nr XXX/174/06
Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2005 roku 
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 Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości na rok 
szkolny 2005/2006 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/136/05 Rady Powiatu w Siedlcach 
dnia 30 czerwca 2005 roku 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 dokonuje się następujących zmian:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Wprowadza się formę finansową wypłacania 
stypendiów w oparciu o zaświadczenie o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych.”

2) w § 5 ust. 1 po pkt 3 dodaje się:
a) pkt 4 w brzmieniu: „4) Uczniowie/osoby podpisujące w imieniu ucznia umowy 

o przekazywaniu stypendium są zobowiązane do złożenia jednorazowo na cały rok 
szkolny, pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele 
edukacyjne. Ponadto, uczeń jest zobowiązany po zakończeniu roku szkolnego 
dostarczyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego; kopie 
świadectw będą stanowić załącznik do dokumentacji uczniów.”

b) pkt 5 w brzmieniu: „5) Przekroczenie przez ucznia 8 godzin nieusprawiedliwionych 
w miesiącu powoduje utratę stypendium.”

3) W § 2 umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006 stanowiącej załącznik 
nr 2 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa 
dojrzałości na rok szkolny 2005/2006 skreśla się wyrazy: „...do systematycznego 
przedstawiania rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium”.

§2
Zmiany regulaminu wynikające z § 1 mają zastosowanie do stypendiów nie wypłaconych do dnia 
podjęcia niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§4


