
UCHWAŁA Nr XXI/147/2004 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 29 września 2004 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r w sprawie uczestnictwa 

Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 / wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne/ w ramach ZPORR i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 

studentów w Powiecie Łowickim. 

Na podstawie art. 12 pkt l0a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym              

(t. J. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 zm.: z 2002 roku 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) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

§ l. W uchwale Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu 

Łowickiego w Działaniu 2.2 /wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w 

ramach ZPORR i przyjęcia regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie 

Łowickim, wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 19 Regulaminu przyznawania, ustalania wysokości i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w 

Powiecie Łowickiem stanowiącym załącznik do uchwały, skreśla się pkt 1  

2. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:                                                                                                                              

„§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/147/2004 RPL z dnia 29 września 2004 roku. 

 

 

Powiat Łowicki 

 

 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 
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                          REGULAMIN 

przyznawania, ustalania wysokości i przekazywania stypendiów              

na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów 

                     w powiecie łowickim 

          w roku szkolnym/akademickim 2004/2005 
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Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie 

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz ze środków Budżetu Państwa, zwany dalej regulaminem ustalony został i wprowadzony na podstawie przepisów art. 

12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.) w Powiecie Łowickim. 

 

Rozdział 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 mają szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.  

2) „obszary zmarginalizowane” – obszary wiejskie (obszary położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 

20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice 

miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

3) „trudna sytuacja materialna” – (definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub 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 uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę 

określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję 

Wdrażającą). 

4) W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich przyznawane będą stypendia na podjęcie lub 

kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. 

5) Stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznawane jest 

studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego. 

§ 2 

 

1. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek złożony przez ucznia i studenta do Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, przez Komisję 

Stypendialną, zwaną dalej „komisją” powołaną przez Zarząd Powiatu Łowickiego. 

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą m.in. wicestarosta, trzech przedstawicieli Komisji Oświaty Rady Powiatu 

Łowickiego, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki odpowiedzialny za obsługę programu stypendialnego oraz Dyrektor Wydziału Finansowego. Zarząd Powiatu 

wyznacza spośród osób powołanych w skład Komisji Przewodniczącego tej Komisji. W posiedzeniach komisji może 

uczestniczyć w formie obserwatora przedstawiciel Kuratorium Oświaty.   

3. Komisja Stypendialna podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach, przy obecności minimum 2/3 jej składu, w formie 

uchwał podjętych zwykłą większością głosów oddanych. 

4. Komisja Stypendialna sporządza pisemny protokół z posiedzeń, w którym wpisuje treść uchwał podjętych w sprawie 

przyznania stypendiów. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.    

5. Komisja Stypendialna sporządza imienną listę uczniów i studentów, którym przyznano  stypendium i składa ją 

Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  



i Turystyki w terminie 7 dni o jej posiedzenia. 

6. Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna, a lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Starostę Łowickiego. 

7. Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia listy stypendystów 

zawiadamia na piśmie uczniów i studentów o przyznaniu stypendiów według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 nin. 

Regulaminu. 

   

§ 3 

 

Komisja Stypendialna ma prawo i obowiązek przeprowadzania wyrywkowej kontroli danych zawartych we wnioskach 

uczniów i studentów o przyznanie stypendium socjalnego.  

 

§ 4 

 

Stypendium socjalne jest przyznawane na okres roku szkolnego/akademickiego, na okres 10 miesięcy. Stypendia 

wypłacane są co miesiąc.  

 

Rozdział II 

Formy pomocy 

 

§ 5 

 

1. Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 2 § 5 w formie finansowej dla studentów i w formie 

rzeczowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Stypendia dla uczniów mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: 

1. zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

2. posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 

3. zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,  

4. związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 

5. czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 

6. zakupu środków piśmienniczych w szkołach technicznych np. zestaw rapitografów, w szkołach o profilu artystycznym 

np. dłuta, pędzle, sztalugi, papier.           

3. Student może wydatkować stypendium na całkowite lub częściowe pokrycie: 

1. kosztów zakwaterowania w akademiku lub na stancji, 

2. kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub prowadzonej przez inny podmiot, 

3. kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyższych, 

4. kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 

5. opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, 



6. zakupu środków piśmienniczych w szkołach technicznych np. zestaw rapitografów, w szkołach o profilu artystycznym 

np. dłuta, pędzle, sztalugi, papier. 

4. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmują stypendyści.   

 

Rozdział III 

Zasady i warunki przyznawania stypendium 

 

§ 6 

 

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 lub rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach 

ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, 

2) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości do 5.000 mieszkańców lub w miejscowości do 20.000 

mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, 

3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny 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 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r.) czyli nie wyższym niż 504 zł 

netto lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 

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 uprawniająca do uzyskania świadczeń 

rodzinnych zapisana w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

3. Stypendium dla ucznia przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego. 

4. Warunkiem wypłaty stypendium w następnym roku szkolnym jest spełnianie przez ucznia kryteriów, określonych w 

rozdziale III ust. 1.  

5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje szkoła ponadgimnazjalna. 

 

 

§ 7 

 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są również studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1. studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych  w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, 

eksternistycznym.  

2. posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu łowickiego będącego beneficjentem i jednocześnie na obszarze 

zdefiniowanym jako obszar zmarginalizowany, 

3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn.  

o dochodzie rodziny 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 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 

228, poz. 2255 z 2003 r.) czyli nie wyższym niż 504 zł netto lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 



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 uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie o świadczeniach 

rodzinnych 

3. Stypendium dla studenta przyznaje się na okres nie dłuższy niż od października do lipca danego roku akademickiego. 

4. Warunkiem wypłaty stypendium w następnym roku akademickim jest spełnianie przez studenta kryteriów, określonych 

w rozdziale III §7 ust. 1.  

5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Wydział Finansowy w porozumieniu z pracownikiem Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki odpowiedzialnego za program stypendialny w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.   

 

§ 8 

 

1. Stypendium uzależnione jest od średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie zarówno ucznia jak i 

studenta. 

2. Wysokość stypendium: 

1. dla uczniów i studentów o dochodach na 1 członka rodziny do 182 zł (netto) wynosi 100% jego wysokości,  

2. dla uczniów i studentów o dochodach na 1 członka rodziny od 183 do 365 zł (netto) wynosi 70% jego wysokości 

3. dla uczniów i studentów o dochodach na 1 członka rodziny powyżej 366 zł (netto) wynosi różnicę pomiędzy wysokością 

podstawy naliczania stypendium, a wysokością dochodów na 1 członka rodziny ucznia oraz studenta ubiegającego się o 

stypendium. 

3. Wypłacane stypendium zaokrągla się do pełnych złotych. 

 

 

Rozdział IV 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

 

§ 9 

 

1. Warunkiem rozpatrywania i przyznania stypendium jest złożenie i udokumentowanie przez ucznia/studenta: 

1. sytuacji rodzinnej i materialnej odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach, stosując odpowiednio 

przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r.). Wykaz dokumentów niezbędnych do 

ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się wynika  

z § 2 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 05 marca 2004 roku  w 

sprawie sposobu i trybu dostępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 45, poz. 433), 

2. dołączenie do wniosku zaświadczenia z szkoły/uczelni o przyjęciu na pierwszy rok nauki/studiów lub kontynuowaniu 

nauki/studiów w roku szkolnym/akademickim, w którym stypendium ma być udzielone, 

3. zaświadczenie z właściwego pod względem miejsca zamieszkania Urzędu Gminy/Miasta potwierdzające miejsce stałego 

zameldowania. 

4. pobieranie nauki przez swoje rodzeństwo pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, które nie ukończyło 25 

roku życia zaświadczeniem wydanym przez szkołę/uczelnię.   



5. Dochód w rodzinie studenta stanowią wynagrodzenia wypłacane w okresie, za który dokumentowane są wszystkie 

dochody, bez względu na okres którego dotyczą. Do ustalania dochodów w rodzinie studenta wliczane są wszystkie 

dochody uzyskane przez studenta w okresie, za który dokumentowane są dochody.  

6. Student, który prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe i posiada własne dochody, może otrzymać stypendium na 

podstawie własnych dochodów. Za własne gospodarstwo domowe uważa się sytuację, gdy student mieszka samodzielnie i 

może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi koszt utrzymania tego gospodarstwa.   

7. Student, który założył własną rodzinę i nie prowadzi własnego gospodarstwa, a współmałżonek nie posiada żadnych 

źródeł dochodów, może otrzymać stypendium na podstawie dochodów swoich rodziców. Jeżeli student posiada dziecko na 

utrzymaniu, to jest ono zaliczane do wspólnego gospodarstwa rodziców studenta. 

  

§ 10 

 

W przypadku, gdy jedno z rodziców ucznia/studenta prowadzi działalność gospodarczą i wykazuje dochód zerowy lub 

stratę za podstawę dochodu przyjmuje się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, nie 

niższą od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone. 

   

§ 11 

 

 

Za członka rodziny studenta w rozumieniu przepisów nin. Regulaminu uważa się rodziców, rodzeństwo – również 

przyrodnie i przysposobione, co do których ciąży na rodzicach ucznia/studenta obowiązek wychowania i utrzymania do 

dnia ukończenia przez nie 25 roku życia, dziadków, teściów, małżonka studenta i jego dzieci, o ile pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym.  

     

§ 12 

 

Uczniowie/Studenci składają wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 15 

września każdego roku.       

 

Rozdział V 

Wypłata stypendium 

 

§ 13 

 

1. Maksymalna kwota stypendium dla ucznia w skali roku szkolnego wynosi 2.500 zł  

a dla studenta w skali roku akademickiego wynosi 3.500 zł. 

2. Stypendium wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych w wysokościach określonych  

w § 8 ust. 2. 

3. W przypadku refundacji wydatków uczeń jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

poniesienie danego wydatku. Koszty muszą odnosić się wyłącznie na pokrycie kosztów określonych w § 5 ust.2. nin. 

Regulaminu.  



4. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odpowiedzialny za prowadzenie  

i obsługę programu stypendialnego podpisuje ze studentem/studentką Umowę przykazywania stypendium w danym roku 

akademickim według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.    

 

Rozdział VI 

Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego 

 

§ 14 

1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi organ prowadzący/dotujący szkoły ponadgimnazjalne 

publiczne/niepubliczne  lub przekazuje realizację projektu i środki na jego realizację publicznym i 

niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym umożliwiającym uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, 

dla których jest organem prowadzącym lub dotującym. 

2. Przekazanie realizacji projektu i środków na jego realizację odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między 

Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  

a Dyrektorem szkoły, które określa zasady i tryb współpracy w zakresie obsługi  

i finansowania stypendiów. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. 

3. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jest dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i dla szkół 

wymienionych w § 14 ust.1 odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, przekazywanie środków na stypendia do szkół, 

które zaś odpowiedzialne są za rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji 

związanej z programem. Szczegółowy zakres obowiązków przekazanych szkole jest określony w porozumieniu, o którym 

mowa  

w § 14 ust.2 nin. Regulaminu.    

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

 

1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 

1. powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę/uczelnię,  

2. przerwał naukę w szkole/uczelni, 

3. został skreślony z listy uczniów/studentów, 

4. przestał spełniać kryteria wymienione w rozdziale III §6 ust. 1 w przypadku ucznia oraz §7 ust. 1 w przypadku studenta,  

5. otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 uczeń/student traci prawo do otrzymywania stypendium. 

3. W ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzeń określonych w ust. 1 stypendysta zobowiązany jest poinformować o tym 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.  

4. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na wskazane przez Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki konto. 



   

§ 16 

 

Stypendium pobrane przez ucznia/studenta na podstawie złożonych przez niego nieprawdziwych danych podlega 

zwrotowi. Uczeń/Student za podanie nie prawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu 

karnego. 

 

§ 17 

 

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i przyjęcia przez Radę Powiatu Łowickiego.  

 

§ 18 

 

Program stypendialny rozpocznie działanie pod warunkiem przyznania środków na ten cel  

z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. 

  

§ 19 

 

Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


