
UCHWAŁA NR XXXII/ 215/2005 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 17 sierpnia 2005 roku 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania 

stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku 

akademickim 2005/2006, z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 

studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592;  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055), Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania i przekazywania  stypendium 

na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 

2005/2006” w ramach projektu „Nowa szansa dla Żaka” w brzmieniu ustalonym 

w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR l 

do uchwały Rady Powiatu Łowickiego 

nr XXXII/251/2005  z dnia 17 sierpnia 

2005 roku 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA l 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. 

l.     Postanowienia ogólne 

§1 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. -.obszary /marginalizowane"    obszary wiejskie (obszary położone poza 

granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tyś. mieszkańców, obszary 

kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 /PORR. /degradowane 

dzielnice miast i obszary po przemysłowe 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 2U03r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 póz. 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 (liż. li. Nr 65. póz. 385 z 

pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca !997 r. o wyższych szkołach 

zawodowych (liż. U- Nr 96. póz. 590 z póżn. zm.). 

§ 2 

1. Przyznawanie pomocy stypendialnej studentom w ramach Działania 2.2 

/.integrowanego Program LI Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ma na celu 

wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży. 

 

2. Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek studenta (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr l 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 lisic' rezerwową, które 

zatwierdzane są przez organ \ osobę upoważnioną do reprezentowania powiatu. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

11.    Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów 

§3 

 



l. Stypendia przyznawane są w formie finansowej (pieniężnej) na podstawie 

podpisanego ze stypendystą kontraktu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 A do regulaminu). 

§4 
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci spełniający łączni 

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 wytacza się osoby zgodnie z zapisami Ramowego Planu  

 Realizacji Działania 2.2 /integrowanego 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. l 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 do studenta niepracującego 

zarobkowo, a pozostającego w z związku małżeńskim, ustalany jest na 

podstawie dochodów współmałżonka. 

6. W przypadku, gdy dochód studenta oraz jego rodziny wynosi O zł student 

zobowiązany jest potwierdzić trudną sytuację materialną zaświadczeniem, z 

właściwego dla miejsca zameldowania, ośrodka pomocy społecznej. 

§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 l A do Regulaminu), 

2. 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, póz. 2255 z  

     póz. zm.), 

3. zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub o  

kontynuowaniu studiów w roku akademickim 2005/2006, 

4. potwierdzenia miejsca stałego zameldowania wydanego przez właściwy  

Urząd, 

5. oświadczenie wszystkich członków rodziny o braku dochodów z innych  

źródeł niż wskazane, 

6. zaświadczenie z właściwego Urzędu o posiadaniu lub nie posiadaniu  

gospodarstwa rolnego z podaniem liczby hektarów przeliczeniowych, 

7. 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, do obowiązków, której 

należy obsługa programu stypendialnego w poszczególnych powiatach. 

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 określonych w § 7 pkt. l student traci prawo do otrzymywania       

stypendium. 



3. Stypendia wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub wypłacone  

pomimo zaistniałych zdarzeń, o których mowa w pkt. l 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. l podlegają zwrotowi z 

datą wstecz od momentu zaistnienia ww. okoliczności. 



 

 
 


