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UCHWAŁA Nr
....
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia...2$...ęa&raęs..20C&.esKu .....

w sprawie: zmiany uchwały 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 zmienionej Uchwałą
Nr XXXIX/246/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie
zmiany uchwały 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 lOa ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001r. 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 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:
§1 W Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich
w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006 stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia
2005 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/246/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 marca 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany;
1. W § 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„Stypendia będą przekazywane w formach określonych przez Instytucję
Wdrażającą, tj. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w Ramowym
Planie Realizacji Działania.”
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2. W § 5
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendium będzie wypłacane uczniom na podstawie zawartej umowy.”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stypendium wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych, w wysokości
maksymalnie 150 zł każda.”

c) po pkt 4 dodaje się punkty 5-9 w brzmieniu:
„5. Warunkiem przekazywania stypendium w formie refundacji jest przedłożenie
przez stypendystę faktur, rachunków lub innych dowodów poniesienia opłat
wystawionych na stypendystę lub jego rodzica/opiekuna prawnego/.”
„6. Warunkiem przekazywania stypendium w formie finansowej jest przedłożenie
przez stypendystę oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne
/zał. nr 3/ oraz zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych
podpisanego przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora
/zał. nr 4/.”
„7. Zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia szkolne będzie składane na koniec
listopada (za miesiące wrzesień, październik, listopad), stycznia (za miesiące
grudzień, styczeń), kwietnia (za miesiące luty, marzec, kwiecień) i czerwca
(za miesiące maj, czerwiec).”
„8. Stypendysta, aby nie utracić prawa do otrzymywania stypendium nie może
opuścić połowy czasu przeznaczonego na naukę, zapisanego w planie nauczania.
„9. Uczniowie pobierający stypendium w formie finansowej zobowiązani
są do przedstawienia na koniec roku szkolnego świadectwa ukończenia
klasy/świadectwa maturalnego/. Kopie świadectw będą stanowić załącznik
do dokumentacji uczniów.”
3. W § 6 w pkt 1 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:
„4. przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionych określony w § 5 pkt 8 niniejszego
Regulaminu.”
§ 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.
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