Zał cznik
do Uchwały Nr XLIV/157/04
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 8 listopada 2004r.

REGULAMIN
przyznawania i przekazywania
stypendiów uczniom szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego w ramach działania 2.2.
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze
rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków bud etu
pa stwa
I.

Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin okre la zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych przyznanych Powiatowi Pabianickiemu w ramach Działania 2.2.
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowane ze rodków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków bud etu pa stwa.
2. U yte w regulaminie okre lenia oznaczaj :
1) „ Obszary wiejskie - obszary poło one poza granicami administracyjnymi miast, miasta
do 5 tys. mieszka ców, miasta do 20 tys. mieszka ców, w których nie ma szkół
ponadgimnazjalnych.
2) - „Trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu
na osob lub osoby ucz cej si , nie wy szym ni kwota 350 zł netto miesi cznie
obliczonym za rok 2003 okre lonym przez Zarz d Województwa Łódzkiego w
Ramowym Planie Realizacji Działania na rok 2004.
3. Stypendia mog by przyznawane uczniom szkół ponagimnazjalnych ko cz cych si
matur i zameldowanych na terenie Powiatu Pabianickiego, znajduj cych si w trudnej
sytuacji materialnej, ze rodków przyznanych Powiatowi Pabianickiemu z Europejskiego
Funduszu Społecznego i bud etu pa stwa.
§2
1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich przyznawane
b d stypendia na podj cie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej
ko cz cej si egzaminem maturalnym.
2. Stypendia przyznawane s na wniosek ucznia po zako czeniu procedury kwalifikacyjnej,
przeprowadzonej przez Komisj Stypendialn , zwan dalej „Komisj ” powołan przez
Zarz d Powiatu Pabianickiego.
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3. W skład Komisji wchodz :
a) przedstawiciel Zarz du Powiatu Pabianickiego jako przewodnicz cy,
b) przedstawiciel Rady Powiatu Pabianickiego – członek Komisji O wiaty i Wychowania
nauczyciel – pedagog wyłoniony przez pedagogów szkolnych szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego.
4. Zarz d Powiatu Pabianickiego powołuje Komisj na okres danego roku szkolnego.
II.

Formy pomocy

§3
1. Stypendia s przekazywane na cele szczegółowo okre lone w ust. 2 niniejszego paragrafu
w formie refundacji wydatków poniesionych wcze niej przez ucznia zwi zanych z
pobieraniem nauki w danym roku szkolnym.
2. Ucze mo e wydatkowa stypendium na całkowite lub cz ciowe pokrycie wydatków na:
1) całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na
stancji,
2) całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub
prowadzonej przez inny podmiot,
3) całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów zakupu podr czników do nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych,
4) całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów zwi zanych z transportem do i ze szkoły
rodkami komunikacji zbiorowej,
5) całkowite lub cz ciowe pokrycie czesnego za nauk w szkole ponadgimnazjalnej
niepublicznej posiadaj cej uprawnienia szkoły publicznej,
6) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkoł .
§4
1. Decyzj o wyborze wy ej wymienionych wiadcze podejmuje stypendysta zgodnie ze
zło on deklaracj .
2. Deklaracj , o której mowa w ust. 1, ucze składa na formularzu zgodnym z tre ci
okre lon w zał czniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
III. Zasady i warunki przyznawania stypendiów
§5
1. Do ubiegania si o stypendium uprawnieni s uczniowie, którzy spełniaj ł cznie
nast puj ce kryteria:
1) Podejmuj nauk lub ucz si w szkołach umo liwiaj cych uzyskanie wiadectwa
dojrzało ci (maturalnego) prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Pabianicki,
2) Posiadaj stałe zameldowanie na obszarach wiejskich,
3) Pochodz z rodzin znajduj cych si w trudnej sytuacji materialnej,
4) Nie pobieraj cy innego stypendium o charakterze socjalnym.
5) Otrzymali, w roku poprzedzaj cym zło enie wniosku o przyznanie stypendium,
promocj do klasy programowo wy szej
2. W sytuacji, je eli zostanie zło onych wi cej wniosków przez uczniów spełniaj cych
podstawowe kryteria okre lone w ust.1 pkt. 1-5, a otrzymane rodki nie wystarcz na ich
sfinansowanie, o uzyskaniu stypendium decydowa b d dodatkowe kryteria, stosowane
w nast puj cej kolejno ci:
1) najni sze dochody w rodzinie;
2) pochodzenie ucznia z niepełnej rodziny;
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3) udział ucznia w olimpiadach;
4) rednia ocen za semestr poprzedzaj cy zło enie wniosku o przyznanie stypendium;
5) ocena z zachowania za semestr poprzedzaj cy zło enie wniosku o przyznanie
stypendium;
6) kolejno zło enia wniosku.
3. Stypendium przyznaje si na okres trwania roku szkolnego , jednak nie dłu szy ni okres
10 miesi cy.
4. W roku szkolnym 2004/2005 stypendium przyznaje si na okres na jaki została podpisana
umowa pomi dzy Samorz dem Województwa Łódzkiego a Powiatem Pabianickim
5. Warunkiem wypłaty stypendium w nast pnym roku szkolnym jest spełnienie przez ucznia
kryteriów, okre lonych w ust. 1.
6. O przyznaniu stypendium zawiadamia si zainteresowanego pisemnie, na adres do
korespondencji wskazany we wniosku. Zawiadomienie o przyznaniu stypendium Komisja
Stypendialna przesyła na formularzu zgodnym z tre ci okre lon w zał czniku nr 5 do
niniejszego regulaminu.
7. Od odmowy przyznania stypendium, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania
do Zarz du Powiatu Pabianickiego. Stanowisko Zarz du Powiatu Pabianickiego jest
ostateczne.
8. Przyznanie i przekazywanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych umo liwiaj cych uzyskanie wiadectwa dojrzało ci
zostanie uruchomione pod warunkiem zatwierdzenia projektu bud etu, podpisania
umowy i przekazaniu rodków finansowych przez Samorz d Województwa Łódzkiego.
IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§6
1. Warunkiem ubiegania si przez ucznia o przyznanie stypendium jest:
1) Zło enie wniosku do Zarz du Powiatu Pabianickiego o przyznanie stypendium na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z
nast puj cymi dokumentami:
2) Za wiadczeniem z Urz du Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok 2003
wszystkich członków rodziny, prowadz cych wspólne gospodarstwo domowe lub/i
za wiadczenia z Urz du Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach
przeliczeniowych,
3) O wiadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia na formularzu zgodnym z
tre ci zał cznika nr 2 do niniejszego regulaminu, udokumentowane odpowiednimi
dokumentami lub orzeczeniami o dochodach,
4) O wiadczeniem o dochodzie nie podlegaj cym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika nr 3 do niniejszego
regulaminu,
5) Deklaracj o wykorzystaniu pomocy finansowej w ramach stypendiów na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika nr 4 do niniejszego regulaminu,
6) Za wiadczeniem o ucz szczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej ko cz cej si
uzyskaniem wiadectwa dojrzało ci (maturalnego),
7) Kserokopi dowodu osobistego jako potwierdzeniem miejsca zameldowania,
potwierdzon za zgodno z oryginałem przez osob zajmuj c si weryfikacj
formaln wniosków lub za wiadczeniem z urz du gminy o stałym zameldowaniu na
obszarze danej gminy.
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2. Wzory formularzy , o których mowa w ust. 1 pkt. 1 ,3, 4 i 5 Wydział Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach zamieszcza na
stronie internetowej Powiatu Pabianickiego.
3. Ucze lub jego rodzice (opiekunowie prawni) zobowi zani s do informowania Komisji
Stypendialnej o wszelkich zmianach sytuacji maj cej wpływ na przyznanie stypendium,
je eli takowe nast piły po zło eniu stosownych dokumentów.
4. Wniosek o przyznanie stypendium mog zło y :
1) dla uczniów niepełnoletnich:
a) rodzice, lub
b) opiekunowie prawni.
2) dla uczniów pełnoletnich;
a) osoby wymienione w pkt.1,
b) uczniowie.
5. Wnioski nale y składa w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Pabianice ul. Piłsudskiego 2, budynek B.
6. Termin składania wniosków upływa w ci gu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia
wyników konkursu przez Samorz d Województwa Łódzkiego.
7. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów, ustalenia
wysoko ci stypendiów dokonuje Komisja Stypendialna w ci gu 14 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu przez Samorz d Województwa Łódzkiego lub w
przypadku zło enia wniosku po ogłoszeniu wyników konkursu w ci gu 14 dni od dnia
zło enia wniosku.
8. Komisja Stypendialna
publikuje na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w
Pabianicach oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Pabianickiego list uczniów, którym przyznane zostało stypendium.
V. Wypłata stypendium
§7
1. Komisja Stypendialna zawiadomi ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dor czenie
zawiadomienia na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika nr 5 do niniejszego
regulaminu.
2. Roczna maksymalna kwota stypendium wynosi 2500 zł.
3. Stypendium przekazywane b dzie uczniom na podstawie zawartego kontraktu – umowy.
4. Ucze lub jego rodzic (opiekun prawny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o przyznaniu stypendium ma obowi zek zgłosi
si do Wydziału
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach ,
w celu podpisania stosownej umowy. Nie podpisanie umowy w tym terminie powoduje
cofni cie przyznanego stypendium.
5. Stypendia wypłacane b d w formie refundacji kosztów poniesionych przez ucznia w
ostatnim dniu roboczym ka dego miesi ca.
6. Wypłacenie stypendium mo e by opó nione w przypadku nie przekazania przez
Samorz d Województwa Łódzkiego rodków finansowych na ten cel na rachunek
rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
7. Wypłata stypendium nast powa b dzie na podstawie przedło onych do 15 ka dego
miesi ca oryginałów faktur lub rachunków potwierdzaj cych poniesienie
okre lonych kosztów wystawione imiennie na stypendyst lub dowody wpłaty
gotówkowej, wystawione imiennie na stypendyst przez jednostki, instytucje i firmy
uprawnione do wystawiania takich dokumentów.
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1) faktur zakupu podr czników i pomocy dydaktycznych, np. zeszytów, przyborów
szkolnych;
2) dowodów opłat za zakwaterowanie, wy ywienie i dojazd ucznia;
3) faktur zakupu innych materiałów i usług zwi zanych z pobieraniem nauki.
8. W przypadkach uzasadnionych (np. zakupu podr cznika, którego koszt przekracza kwot
miesi cznego stypendium), mo liwe jest przeniesienie stypendium ucznia w cało ci lub w
cz ci na kolejny miesi c i jednorazowe wypłacenie refundacji do ostatniego dnia
roboczego tego miesi ca.
§8
1. Wypłata stypendium mo e by wstrzymana przez Komisj Stypendialn w nast puj cych
przypadkach:
1) nie przedstawienia dokumentów niezb dnych do rozliczenia poniesionych kosztów i
ich refundacji,
2) nie przedstawienia oryginalnych dokumentów niezb dnych do rozliczenia poniesionych
kosztów i ich refundacji,
3) w razie konieczno ci dokonania potwierdzenia w stosownych instytucjach i
urz dach prawdziwo ci zło onych danych i informacji.
1. Decyzja o przyznaniu stypendium mo e by cofni ta przez Komisj Stypendialn w
nast puj cych przypadkach:
1) skre lenia stypendysty z listy uczniów,
2) uzyskania przez stypendyst stypendium o charakterze socjalnym z innego ródła,
3) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w § 5 ust.1,
4) stwierdzenia podania nieprawdziwych danych w zło onych dokumentach,
5) nie poinformowania o zmianach sytuacji maj cej wpływ na przyznanie stypendium,
je eli takowe nast piły w ci gu danego semestru,
6) przeniesienia ucznia na jego wniosek lub wniosek rodziców (opiekunów prawnych) do
szkoły nie ko cz cej si matur .
2. Od decyzji Komisji Stypendialnej o wstrzymaniu lub cofni ciu stypendium stypendy cie
słu y odwołanie do Zarz du Powiatu Pabianickiego. Decyzja Zarz du Powiatu
Pabianickiego jest ostateczna.
§9
1. Stypendysta zobowi zany jest zawiadomi na pi mie Komisj Stypendialn w terminie
7 dni od dnia:
1) otrzymania decyzji o niesklasyfikowaniu ucznia z powodu nieusprawiedliwionego
opuszczania zaj szkolnych,
2) skre lenia z listy uczniów,
3) zaprzestania spełniania kryteriów wymienionych w § 5 ust.1
4) zaistnienia zmian sytuacji maj cej wpływ na przyznanie stypendium, je eli takowe
nast piły w ci gu danego semestru,
5)uzyskania stypendium o charakterze socjalnym z innego ródła.
2. Stypendium wypłacone po dniu wyst pienia zdarze , o których mowa w ust.1, podlega
zwrotowi w cało ci na wskazany przez Komisj Stypendialn rachunek bankowy.
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VI. Instytucje prowadz ce obsług programu stypendialnego
§ 10
Obsług programu stypendialnego w imieniu Zarz du Powiatu Pabianickiego prowadz :
1) Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w
Pabianicach, w szczególno ci w zakresie :
a) przyjmowania, weryfikacji i sprawdzania kompletno ci składanych wniosków,
b) przygotowywania pisemnych zawiadomie o przyznaniu stypendium przez
Komisj Stypendialn ;
c) przygotowania stosownych dokumentów na posiedzenia Komisji Stypendialnej,
d) przyjmowanie i kompletowanie faktur oraz innych dokumentów
dokumentuj cych poniesienie przez ucznia okre lonych wydatków,
e) sprawdzania pod wzgl dem merytorycznym faktur i innych dokumentów,
f) przekazywania faktur i innych dokumentów do Wydziału Finansowego,
g) zamieszczania formularzy okre lonych w niniejszym regulaminie na stronie
internetowej Powiatu Pabianickiego,
h) zamieszczania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej list
uczniów, którym przyznane zostało stypendium,
i) prowadzenia prawidłowej polityki informacyjnej dotycz cej przyznawania
stypendiów.
2) Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, w szczególno ci w
w zakresie:
a) sprawdzenia pod wzgl dem formalnym i rachunkowym faktur i innych
dokumentów,
b) wypłaty stypendium,
§ 11
Zarz d Powiatu Pabianickiego jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowych warunków
rekrutacji stypendystów, przekazywanie stypendiów uczniom, rozliczanie otrzymanych
rodków, monitorowanie projektu oraz przechowywanie dokumentacji zwi zanej z
programem.
VII. Postanowienia ko cowe
§ 12
Stypendia przyznaje si wył cznie w ramach rodków finansowych przeznaczonych na ten cel
w bud ecie Powiatu Pabianickiego a przekazanych przez Samorz d Województwa
Łódzkiego na Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
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