UCHWAŁA NR XXIX/199/2005
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
Z dnia 25 maja 2005 roku
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z zainteresowanymi
powiatami województwa łódzkiego w celu współpracy przy opracowaniu,
złożeniu i realizacji projektu pod nazwą „Nowa szansa dla Żaka” w ramach
działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku
akademickim 2005/2006, będącego załącznikiem do porozumienia
powiatów.
Na podstawie art.12 pkt 8a, 10a i art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.
1592 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz.
U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U.
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102
poz. 1055, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 ) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatami
województwa łódzkiego w celu współpracy przy opracowaniu, złożeniu
i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka” w ramach Działania 2.2
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim
2005/2006” w ramach projektu „Nowa szansa dla Żaka”, będący załącznikiem
do porozumienia o którym mowa w § 1 uchwały i stanowiący jednocześnie
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Porozumienie powiatów zawierane jest w celu współpracy przy
opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka” w ramach
Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Zgodnie z uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2005
w działaniu 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne”, preferowane będzie przedstawienie przez projektodawców wraz
z wnioskiem aplikacyjnym Regulaminu Przyznawania i Przekazywania
Stypendiów oraz wnioski składane przez związki, porozumienia lub
stowarzyszenia powiatów – w przypadku projektów typu II.
W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienia do porozumienia
między powiatami w tej sprawie.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/199/2005
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 maja 2005 roku

POROZUMIENIE
powiatów zawarte w celu współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa
dla Żaka” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
zawarte w dniu.............…… 2005 w ……………...….
pomiędzy:
1. Powiatem Bełchatowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1.

……………………………………………………..

2.

……………………………………………………..

2. Powiatem Brzezińskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1.

…………………………………………………….

2.

…………………………………………………….

3. Powiatem Kutnowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
3.

…………………………………………………….

4.

…………………………………………………….

4.Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………

5. Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1.

…………………………………………………….

2.

…………………………………………………….

6. Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1.

…………………………………………………….

2.

…………………………………………………….

7. Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………

8. Powiatem Piotrkowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………

9. Powiatem Rawskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………

10. Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………

11. Miastem Łódź reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..
12. Miastem Piotrków Trybunalski reprezentowanym przez:
……………………………………………………………
zwanymi dalej powiatami.
§1
Powiaty będące stronami niniejszego Porozumienia zobowiązują się do przygotowania wspólnego projektu
stypendialnego dla studentów zameldowanych na obszarze tych powiatów, zwanego dalej projektem.
§2
Łączna wartość projektu nie może przekraczać kwoty 1 559 387.50 złotych. Środki na jego realizację będą
pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
§3
1) Ustala się, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, następujące kwoty do rozdysponowania na stypendia (w
nawiasie liczba pełnych stypendiów) na poszczególne powiaty:

1.

Powiat Bełchatowski

105 750 zł

(47)

2.

Powiat Brzeziński

45 000 zł

(20)

3.

Powiat Kutnowski

78 750 zł

(35)

4.

Powiat Łowicki

5.

Powiat Łódzki Wschodni

69 750 zł

(31)

6.

Powiat Opoczyński

81 000 zł

(36)

7.

Powiat Pabianicki

112 500 zł

(50)

8.

Powiat Piotrkowski

90 000 zł

(40)

9.

Powiat Rawski

10. Powiat Tomaszowski
11. Miasto Piotrków Trybunalski
12. Miasto Łódź

78 750 zł

(35)

60 750 zł

(27)

112 500 zł

(50)

83 250 zł

(37)

562 500 zł

(250)

2) Liczba mieszkańców ustalana jest na podstawie "Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego
zawierającego dane za rok 2003"
§4
1) Powiaty zgodnie oświadczają, że jako beneficjenta środków oraz koordynatora prac związanych z
przygotowaniem i realizacją projektu, zwanego dalej Koordynatorem, wskazują – Łódź – miasto na prawach
powiatu i udzielają mu pełnomocnictwa do zawarcia z Instytucją Wdrażającą, w ich imieniu, umowy, o
której
mowa
w
§
5
pkt.
5
na warunkach tam określonych.
2) Powiaty zastrzegają sobie prawo kontroli Koordynatora w zakresie prac objętych Porozumieniem.
§5
Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
1.
techniczne i merytoryczne przygotowanie projektu, w oparciu o informacje przekazywane przez każdy
powiat oraz zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Społecznego,
2.
przedłożenie stronom do akceptacji, przez organy \ osoby upoważnione do reprezentowania powiatu,
przygotowanego projektu,
3.
złożenie projektu do Instytucji Wdrażającej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs,
4.
reprezentowanie powiatów podczas procesu weryfikacji i rozpatrywania projektu przez Instytucję
Wdrażającą, w tym uzupełnianie dokumentacji projektowej,
5.
podpisanie w imieniu powiatów umowy o dofinansowanie projektu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody i akceptacji treści umowy, przez organy \ osoby upoważnione do reprezentowania powiatu,
6.
podpisanie
z
powiatami
umów
określających
szczegółowe
zasady
przekazywania
i rozliczania dotacji w celu realizacji Porozumienia,
7.
obsługa zadań w ramach projektu, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego,
polegających w szczególności na:
a) raportowaniu, kontrolowaniu i monitorowaniu realizacji projektu,
b) promocji programu stypendialnego,
c) zlecenie audytu zewnętrznego.
8.
przekazywanie powiatom środków finansowych w formie dotacji, na subkonto na wydzielonym w tym
celu rachunku bankowym, zgodnie z założeniami projektu.
§6
Do obowiązków powiatów należy w szczególności:

1. przyjęcie uchwałą Rady Powiatu / Miasta / Zarządu Powiatu
niniejszego Porozumienia wraz z Regulaminem przyznawania i
przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
studentów w roku akademickim 2005\2006, stanowiący załącznik (nr.
1),
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

zebranie wniosków, ich rozpatrzenie, wyłonienie stypendystów oraz zgodne z prawem
i założeniami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego archiwizowanie
wniosków wraz z kompletem dokumentacji,
przygotowanie listy beneficjentów ostatecznych i przesłanie jej wraz z ksero dokumentacji, na
podstawie której zostali oni zakwalifikowani do pomocy, Koordynatorowi Projektu,
przekazanie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty podpisania przez Koordynatora umowy o
dofinansowanie projektu, informacji o numerze subkonta, na które zostaną przelane transze dotacji,
utworzonego na wydzielonym w tym celu rachunku bankowym,
przygotowanie i podpisanie kontraktów ze stypendystami,
wypłata stypendiów,
promocja
programu
stypendialnego
wśród
beneficjentów
ostatecznych,
zgodnie
z jednolitym wzorem opracowanym wspólnie przez powiaty,
udostępnianie dokumentów związanych z realizacją obowiązku o którym mowa
w pkt. 2 upoważnionym organom kontrolnym,

raportowanie i monitorowanie części projektu realizowanej przez powiat w terminie określonym przez
Koordynatora,
10. rozliczanie przekazywanych w formie dotacji środków (kosztów kwalifikowanych) w celu realizacji
Porozumienia.
9.

§7
Powiaty upoważniają Koordynatora do zawarcia w ich imieniu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją
Wdrażającą, na warunkach określonych w § 5 pkt. 5

§8

Na realizację obowiązków związanych z obsługą zadań wymienionych w § 5 i § 6 zostanie
przeznaczona kwota w wysokości 78 887,50 zł, w tym:
1.
powiaty otrzymują łącznie 2,5 % kwoty określonej w § 3, proporcjonalnie do liczby mieszkańców to
jest w:
1.

Powiecie Bełchatowskim

2 643,75 zł

2.

Powiecie Brzezińskim

1 125,00 zł

3.

Powiecie Kutnowskim

1 968,75 zł

4.

Powiecie Łowickim

5.

Powiecie Łódzkim Wschodnim

1 743,75 zł

6.

Powiecie Opoczyńskim

2 025,00 zł

7.

Powiecie Pabianickim

2 812,50 zł

8.

Powiecie Piotrkowskim

2 250,00 zł

9.

Powiecie Rawskim

1 968,75 zł

1 518,75 zł

10. Powiecie Tomaszowskim

2 812,50 zł

11. Mieście Piotrkowie Trybunalskim

2 081,25 zł

12. Mieście Łodzi

14 062,50 zł

2.
Koordynator otrzymuje 3 % kwoty stanowiącej wartość stypendiów w Mieście Łodzi, to jest kwotę 16
875 zł.
3. Koordynator otrzymuje dodatkowo kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na zlecenie audytu
zewnętrznego
§9
Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia końcowego rozliczenia realizacji projektu przez
Koordynatora z Instytucją Wdrażającą.
§ 10
Porozumienie przestaje wiązać powiaty w przypadku nie przyznania przez Instytucję Wdrażającą środków na
realizację projektu.
§ 11

Powiaty oświadczają, że nie będą składać oddzielnych projektów stypendialnych dla studentów w ramach
działania objętego niniejszym Porozumieniem.

§ 12
W sprawach, które nie zostały uregulowane w Porozumieniu będą miały zastosowanie postanowienia umowy
zawartej pomiędzy Koordynatorem a Instytucją Wdrażającą, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe
dla przedmiotu umowy.
§ 13
Wszystkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 14
Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
§ 15

Porozumienie sporządzono w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdego powiatu.

1.

Powiat Bełchatowski

2.

Powiat Brzeziński

3.

Powiat Kutnowski

4.

Powiat Łowicki

5.

Powiat Łódzki Wschodni

6.

Powiat Opoczyński

7.

Powiat Pabianicki

8.

Powiat Piotrkowski

9.

Powiat Rawski

10. Powiat Tomaszowski
11. Miasto Piotrków Trybunalski
12. Miasto Łódź

ZAŁĄCZNIK NR 1

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom,
przyznawanych w ramach projektu „Nowa szansa dla Żaka” - Działanie 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

I.

Postanowienia ogólne
§1

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. „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
poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji
2.

„trudna sytuacja materialna” – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie
jest
wyższy
niż
kryterium
dochodowe
uprawniające
do
uzyskania
świadczeń rodzinnych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) z uwzględnieniem progu dochodu w
przeliczeniu
na
osobę
określonym
dla
województwa
łódzkiego
w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Instytucję Wdrażającą

3.

„stypendium”
–
pomoc
przeznaczona
dla
studentów
finansowana
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, mająca na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym

4.

„student” - osoba rozpoczynająca naukę bądź ucząca się w systemie dziennym,
wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym w państwowej lub niepaństwowej szkole wyższej działającej
na
podstawie
przepisów
ustawy
z
dnia
12
września
1990
r.
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590
z późn. zm.).
§2

1.

Przyznawanie pomocy stypendialnej studentom w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
ma
na
celu
wspieranie
rozwoju
edukacyjnego młodzieży.

2.

Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek studenta (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 A do
Regulaminu) na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy roku akademickiego 2005/2006 przez Komisję
Stypendialną,
zwaną
dalej
Komisją,
powołaną
zarządzeniem
/
uchwałą
odpowiedniego
organu
lub
osoby
upoważnionej
do
reprezentowania powiatu, w każdym powiecie oddzielnie.

3.

W skład Komisji wchodzi od trzech do dziesięciu osób.

4.

Komisja
przygotowuje
listę
stypendystów
oraz
listę
są przez organ \ osobę upoważnioną do reprezentowania powiatu.

5.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

II.

rezerwową,

które

zatwierdzane

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów
§3

1.

Stypendia przyznawane są w formie finansowej (pieniężnej) na podstawie
ze stypendystą kontraktu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 A do regulaminu).

podpisanego

§4
1.

Do
ubiegania
się
o
stypendium
uprawnieni
są
studenci
spełniający
łącznie
kryteria
wskazane
w
Ramowym
Planie
Realizacji
Działania
2.2
Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2005r. obowiązującym w dniu
ogłoszenia przez Instytucję Wdrażającą konkursu na projekty beneficjentów aplikujące
o dofinansowanie.

2.

Ze wsparcia wyłącza się osoby zgodnie z zapisami Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
na
rok
2005r.
obowiązującego w dniu ogłoszenia przez Instytucję Wdrażającą konkursu na projekty
beneficjentów aplikujące o dofinansowanie.

3.

W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 4 pkt. 1 i 2 jest
wyższa od liczby stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo uzyskania stypendium mają w
kolejności:
a) osoby o najniższych dochodach w rodzinie,
b) osoby pochodzące z rodzin wielodzietnych – gdy w rodzinie jest powyżej trojga dzieci do 25 roku
życia, uczących się i pozostających na utrzymaniu rodziców,
c) osoby będące dziećmi rodzica samotnie je wychowującego,
d) osoby pochodzące z rodzin, w których jest dziecko z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności.

4.

Dochód na osobę w rodzinie ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczeń
rodzinnych na podstawie oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta wraz
z
odpowiednimi
zaświadczeniami
dokumentującymi
dochody
uzyskane
w
roku
poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium.

5.

Dochód
na
członka
rodziny,
w
stosunku
a pozostającego w z związku małżeńskim,
współmałżonka.

6.

W przypadku, gdy dochód studenta oraz jego rodziny wynosi 0 zł student zobowiązany jest potwierdzić
trudną sytuację materialną zaświadczeniem, z właściwego dla miejsca zameldowania, ośrodka pomocy
społecznej.

do
studenta
ustalany jest

niepracującego
zarobkowo,
na podstawie dochodów

§5
Warunkiem
ubiegania
się
przez
studenta
o
przyznanie
stypendium
jest
złożenie
następujących dokumentów:
1. wniosku o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 A do Regulaminu),

2.

3.
4.
5.
6.
7.

zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny, uzyskanych w roku 2004,
wydane przez właściwe Urzędy, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póź. zm.),
zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub o kontynuowaniu
studiów w roku akademickim 2005/2006,
potwierdzenia miejsca stałego zameldowania wydanego przez właściwy Urząd,
oświadczenie wszystkich członków rodziny o braku dochodów z innych źródeł niż
wskazane,
zaświadczenie z właściwego Urzędu o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem
liczby hektarów przeliczeniowych,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (fakultatywnie).

§6
1.

Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

2.

Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych, w wysokości nie większej niż zostało określone w
Ramowym
Planie
Realizacji
Działania
2.2
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2005r. obowiązującym w dniu ogłoszenia przez Instytucję
Wdrażającą
konkursu
na
projekty
beneficjentów
aplikujące
o dofinansowanie.

3.

Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje jednostka,
obsługa programu stypendialnego w poszczególnych powiatach.

do

obowiązków,

której

należy

Postanowienia końcowe
§7

1. Student zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia okoliczności, do poinformowania jednostkę do obowiązków, której
należeć będzie obsługa programu stypendialnego o:
- istotnych zmianach w sytuacji materialnej, rodzinnej i innych powodujących
zaprzestanie
spełniania kryteriów wskazanych w § 4,
-

otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,
skreśleniu z listy studentów,
powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych dokumentem z
uczelni.

2.

W przypadkach
stypendium.

określonych

w

§

7

pkt.

1

student

traci

prawo

do

otrzymywania

3. Stypendia wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub wypłacone pomimo
zaistniałych zdarzeń, o których mowa w pkt. 1 podlegają zwrotowi na rachunek
wskazany przez jednostkę do obowiązków, której należeć będzie obsługa programu
stypendialnego wraz z ustawowymi odsetkami.
4. Stypendia wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub wypłacone pomimo
zaistniałych zdarzeń, o których mowa w pkt. 1 podlegają zwrotowi z datą wstecz
od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

