
Uchwała Nr XXVII/181/2005 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 16 marca 2005  roku. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/133/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 

sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 (wyrównanie 

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcie Regulaminu przyznawania, ustalania i 

przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim zmienionej uchwałą Nr XXI/147/ 

2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały 

Nr XX1/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego 

w działaniu 2.2 (wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w 

ramach ZPORR i przyjęcia regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania 

stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 

studentów w powiecie łowickim 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, 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 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 214 póz. 1806) Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje: 

§ l. W Regulaminie przyznawania, ustalania wysokości i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim stanowiącym załącznik 

do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

l. W §8 pkt l otrzymuje brzmienie: 

„l. Wysokość stypendium uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu 

na jedną osobę w rodzinie zarówno ucznia jak i studenta i wynosi dla uczniów i 

studentów o dochodach na l członka rodziny do 350 zł. (netto) 100% jego 

wysokości". 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 

Podjęcie uchwały wynika z dostosowania Regulaminu przyznawania 

stypendiów do Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2004, który mówi 

że prawo do ubiegania się o Stypendium ze Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego   Rozwoju   Regionalnego   (ZPOPR)   Działanie   2.2                

pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" mają 

uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących w trudnej sytuacji materialnej      

(z rodzin o dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 350 złotych netto 

miesięcznie), zameldowanych na stałe na obszarach wiejskich, podejmujący 

naukę lub uczący się w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą. 

 

 

 


