UCHWAŁA Nr XXXIII/ 218 /2005
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym
2005/2006.

Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001r. 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. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162
poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co
następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Łowickiego do uczestnictwa
w programie stypendialnym przewidzianym w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
§ 2 Program stypendialny, o którym mowa w § 1 realizowany będzie wyłącznie ze środków
przyznanych na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych
z Budżetu Państwa na zasadach określonych w dokumentach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 3 Przyjmuje się Regulamin przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów
wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006 – stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/218/2005
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH W POWIECIE
ŁOWICKIM W ROKU SZKOLNYM - 2005/2006
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

I.

Postanowienia ogólne

§1
W celu wyrównywania szans edukacyjnych przyznawane będą stypendia uczniom
z terenów wiejskich, którzy podjęli naukę w szkole średniej kończącej się maturą
w Powiecie Łowickim.
§2
1. Stypendia przyznawane są przez Powiatową Komisję Stypendialną (zwaną dalej
„Komisją”) na wniosek ucznia. Posiedzeniom Komisji przewodniczy przedstawiciel
organu prowadzącego oraz może uczestniczyć przedstawiciel organu dotującego i
kuratorium oświaty.
2.
Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Powiatową Komisję
Stypendialną.
3. Komisję powołuje Zarząd Powiatu Łowickiego.

II.

Zasady i warunki przyznawania stypendiów

§3
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
-uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Łowickim kończących się
maturą
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
-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 kończących się maturą
- pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub
dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo
nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych
określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228,
poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593). W przypadku gdy
rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu
przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia
30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS,
roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na
podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086 zł. Miesięczną wysokość
dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach
określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem
powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji
Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.
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, w takim przypadku
decyzję podejmuje Komisja.
3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy danego roku
szkolnego.

4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonują szkoły pod nadzorem Starostwa
Powiatowego w Łowiczu (Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału
Finansowego).
5. Stypendium przekazuje się w formie refundacji opłat m.in. za:
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie,
internacie, akademiku lub na stancji.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły,
internatu lub prowadzonej przez inny podmiot.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników
do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze
szkoły środkami komunikacji zbiorowej.
Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkolę (np. strój gimnastyczny na
zajęcia

wychowania fizycznego, koszty ponoszone przez ucznia podczas

wycieczek tematycznych związanych z realizacją Programu Profilaktyki i
Programu Wychowawczego – takie jak
bilety do kina, teatru, muzeum oraz koszty kursu prawa jazdy, munduru i
stroju na praktyki - jeśli są one obligatoryjnie wymagane przez szkołę.
Koszty muszą być udokumentowane, uzasadnione, odnosić się do okresu
współfinansowania projektu ze środków EFS i wynikać z celów projektu.
6. Decyzję o wyborze świadczeń możliwych do refundacji w pierwszej kolejności
podejmują stypendyści.
7. Wyboru świadczeń dokonuje się spośród świadczeń wymienionych w Działaniu
2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
Uzupełnienia ZPORR w podrozdziale dotyczącym kosztów kwalifikowanych
(„koszty beneficjentów ostatecznych”).
III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§4
1. Warunkiem ubiegania się przez uczniów o stypendium jest złożenie w Starostwie
Powiatowym
w Łowiczu – w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu - wniosku /załącznik nr 1/ o
przyznanie stypendium.

2. Wniosek składa się w terminie określonym przez Zarząd Powiatu.
3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach /załącznik nr 2/ wraz z
załączonym zaświadczeniem o pobieraniu na ucznia zasiłku rodzinnego lub
dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
/zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych/ oraz potwierdzeniem stałego
zameldowania.
4. Komisja po zakończeniu naboru wniosków sprawdza ich prawidłowość, dokonuje
weryfikacji
i wyłania beneficjentów ostatecznych.
IV. Wypłata stypendiów
§5
1. Komisja zawiadamia stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium.
2. Umowę przekazania stypendium w roku szkolnym 2005/2006 stanowi wniosek o
przyznanie
stypendium podpisany przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji
Stypendialnej /załącznik nr 1/.
3. Roczna maksymalna kwota stypendium wynosi 1500 zł.
4. Stypendium wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych, w wysokości maksymalnie
150 zł każda.
V. Postanowienia końcowe
§6
1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
1) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych,
potwierdzonych przez szkołę,
2) przerwał naukę w szkole,
3) został skreślony z listy uczniów.
2. W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń
wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat
stypendium na konto wskazane przez szkołę.

3. 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).

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Powiat Łowicki
Europejski Fundusz Społeczny

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne z „Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwisko (ucznia)

Miejsce urodzenia

Imiona
Imię ojca

Data urodzenia

Imię matki
PESEL

Informacja o szkole ponadgimnazjalnej
Nazwa i nr szkoły
W roku szkolnym 2005/2006 jest uczniem
Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Dane o uczniu
Ulica

Miejsce zamieszkania

Kod pocztowy

Województwo

Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych oświadczam, że:
- m - moja rodzina składa się z .............osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
- średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ................zł, słownie
........................................................................................... zł.
Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie:

Proszę o przyznanie stypendium
Podpis ucznia .......................................................................................

Podpis jednego z rodziców lub prawnych opiekunów
...........................................................
Decyzja komisji stypendialnej
Przyznaje się stypendium

Sprawdzono pod względem formalnym

Nie przyznaje się stypendium

...............................................................................

Kwota przyznanego stypendium

Data i podpis przewodniczącego Komisji

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Powiat Łowicki
Europejski Fundusz Społeczny

Oświadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w 2004 roku
1. Imię i nazwisko ucznia......................................................PESEL..................................
2. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...........................................................................
3. Imiona rodziców...............................................................................................................
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody netto wynosiły:
Lp. Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce pracy /
nauki

Stopień
Wysokość
pokrewieństwa dochodu netto
w zł

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego:

Średni łączny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi............................zł, to jest
miesięcznie................................ zł.
1. Dochód w przeliczeniu na członka rodziny ustala się zgodnie z zapisami ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny,
zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty, na podstawie
których zadeklarowałem/-am dochody, jestem zobowiązany/-a przechowywać przez okres 3 lat, a
uprzedzony/-a

o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetworzenie moich
danych
osobowych
zgodnie
z
ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów związanych ze ZPORR.

..........................................................................
(podpis jednego z rodziców lub opiekuna)

