
- Projekt - 
 

Uchwała Nr XLVIII/      /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 sierpnia 2006 roku 
 
 
w sprawie: wyra�enia zgody na zło�enie przez Powiat Wodzisławski wniosku 

   o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
   Zintegrowanego  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
   projektu pod nazw� „Stypendium dla studenta 2006/2007” oraz przyj�cia 
 „Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007”.          

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) oraz Priorytetu 2  zał�cznika 
do rozporz�dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyj�cia 
Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 
(Dz.U. nr 200, poz. 2051 z pó�n. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
1. Wyra�a si� zgod� na zło�enie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pod nazw� „Stypendium dla studenta 
2006/2007”.  

2. Przyjmuje si� „Regulamin stypendiów dla studentów 2006/2007”, stanowi�cy zał�cznik 
do uchwały. 

3. Wyra�a si� zgod� na pokrycie przez Powiat Wodzisławski wkładu własnego 
na finansowanie projektu, o którym mowa w ust. 1, w wysoko�ci do 20 % warto�ci 
projektu. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zał�cznik  
do uchwały nr XLVIII/        /2006  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 24 sierpnia 2006 roku 

 
 

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW 2006/2007 
 
 
 
 
 

§ 1 
 

1. Regulamin okre�la zasady i tryb przyznawania stypendiów znajduj�cym si� w trudnej 
sytuacji materialnej studentom, mieszkaj�cym na terenie powiatu wodzisławskiego. 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 finansowane s� ze �rodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, bud�etu pa�stwa oraz bud�etu Powiatu Wodzisławskiego, a wypłacane s� 
przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu �l�skim. 

 
§ 2 

 
Ilekro� w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) trudnej sytuacji materialnej – rozumie si� przez to tak� sytuacj� materialn�, gdzie 
dochód rodziny albo dochód studenta samodzielnego finansowo w przeliczeniu na osob� 
w 2005 roku nie przekroczył kwoty uprawniaj�cej do �wiadcze� rodzinnych, która jest 
zapisana w ustawie z dnia 28.11.2003r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 
2255 z pó�n. zm.);  

2) studencie samodzielnym finansowo – rozumie si� przez to studenta, który spełnia 
ł�cznie nast�puj�ce przesłanki: 
a) posiadał stałe �ródło dochodów w poprzednim roku podatkowym; 
b) posiada stałe �ródło dochodów w roku bie��cym; 
c) jego miesi�czny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od 

minimalnego wynagrodzenia za prac� pracowników, ogłaszanego na podstawie 
odr�bnych przepisów, obowi�zuj�cego w ostatnim miesi�cu poprzedniego roku 
podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego                    
i obowi�zuj�cego w miesi�cu zło�enia wniosku o udzielenie stypendium w 
przypadku dochodu studenta z roku bie��cego. 

 
§ 3 

 
1. Stypendia mog� otrzyma� studenci, o których mowa w §1, je�eli spełniaj� ł�cznie 

nast�puj�ce przesłanki: 
1) pochodz� z rodzin znajduj�cych si� w trudnej sytuacji materialnej lub sami znajduj� 

si� w trudnej sytuacji materialnej; 
2) posiadaj� stałe zameldowanie na terenie powiatu wodzisławskiego; 
3) s� studentami publicznych i niepublicznych uczelni prowadzonych studia wy�sze w 

systemie stacjonarnym i niestacjonarnym , na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005r. 
Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó�n. zm.) . 

2. Dochody oblicza si� w sposób wskazany w ustawie , o której mowa w § 2 pkt 1. 
3. Jednemu studentowi przysługuje jedno stypendium przyznawane na podstawie 

niniejszego Regulaminu, niezale�nie od liczby kierunków studiów, na których studiuje. 
 



 
 

§ 4 
 

1. Kwota stypendium dla studenta spełniaj�cego kryteria okre�lone w §3 nie mo�e 
przekroczy� 150,00 zł. w skali miesi�ca, maksymalnie przez pi�� miesi�cy. Ostateczna 
wysoko�� stypendium zostanie ustalona po uzyskaniu informacji o wysoko�ci �rodków 
uzyskanych przez Powiat Wodzisławski na realizacj� programu stypendialnego. 

2. Stypendium okre�lone w ust.1 otrzymaj� w pierwszej kolejno�ci studenci o dochodzie  
na osob� do 316,00 zł.  

3. Studentom o dochodzie na osob� powy�ej 316,00 zł. lecz nie wi�cej ni� 504,00 zł. (lub 
583,00 zł., w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o 
niepełnosprawno�ci) zostanie przyznane �wiadczenie, o ile pozostan� �rodki w dyspozycji 
Województwa �l�skiego - Instytucji Wdra�aj�cej po przekazaniu �rodków dla studentów 
o dochodach do 316,00 zł.  

4. Je�eli po przyznaniu stypendium stypendystom o dochodzie na członka rodziny do 316,00 
zł. pozostan� �rodki na stypendia, b�dzie mo�liwe przyznanie stypendium kolejnym 
stypendystom  
o dochodzie na członka rodziny powy�ej 316,00zł. , w kolejno�ci według kolejno 
najni�szych dochodów. 

5. Zasada, o której mowa w ust. 4 b�dzie miała odpowiednie zastosowanie równie� w 
sytuacji, gdy dotychczasowy stypendysta zaprzestanie udziału w programie 
stypendialnym. 

6. W przypadku uzyskania przez Powiat Wodzisławski niewystarczaj�cej ilo�ci �rodków na 
stypendia dla studentów, przyzna je w nast�puj�cej kolejno�ci: 

1) studentom w wieku do 26 lat i nie posiadaj�cym tytułu licencjata, in�yniera lub 
magistra; 

2) studentom uzupełniaj�cych studiów magisterskich w wieku do 26 lat; 
3) studentom w wieku powy�ej 26 lat i nie posiadaj�cym tytułu licencjata, in�yniera  

lub magistra; 
4) studentom uzupełniaj�cych studiów magisterskich w wieku powy�ej 26 lat ; 
5) studentom posiadaj�cym tytuł magistra, bez wzgl�du na wiek. 

7. Je�eli studenci nale�e� b�d� do tej samej grupy pierwsze�stwa, o których mowa w ust.4, 
o przyznaniu stypendium decydowa� b�dzie kolejno�� zło�enia wniosku przez studenta. 

8. Stypendium b�dzie przekazywane w formie pieni��nej na rachunek bankowy stypendysty. 
9. Podstaw� wypłaty stypendium b�dzie umowa zawarta mi�dzy studentem a Powiatem 

Wodzisławskim. 
 

§ 5 
 

1.  Student, aby otrzyma� stypendium jest zobowi�zany zło�y� w Wydziale O�wiaty 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu �l. wniosek o stypendium stanowi�cy zał�cznik 
do niniejszego regulaminu, w terminach podanych do publicznej wiadomo�ci. Termin 
składania wniosków nie mo�e by� krótszy ni� 14 dni. 

2.  Wzory wniosków, które b�d� stosowane w procesie naboru wniosków, zostan� 
udost�pnione wnioskodawcom co najmniej: w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu �l., w Wydziale O�wiaty Starostwa Powiatowego  
w Wodzisławiu �l. oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
�l.  

 
§ 6 

 
1. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 przez danego studenta b�dzie weryfikowane 

nast�puj�co: 



1) fakt posiadania statusu studenta – zostanie ustalony na podstawie za�wiadczenia 
wła�ciwej uczelni; 

2) sytuacja materialna rodziny lub studenta samodzielnego finansowo – zostanie ustalona  
na podstawie za�wiadcze� z Urz�du Skarbowego, za�wiadcze� o dochodach 
nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wyroków 
s�dowych, za�wiadcze� o dochodach z zakładów pracy i o�wiadcze� wnioskodawcy; 

3) stałe zameldowanie na terenie powiatu wodzisławskiego – zostanie ustalone na 
podstawie dokumentów wydanych przez wła�ciwe urz�dy gmin. 

2. Student jest zobowi�zany niezwłocznie przedło�y� na ka�de wezwanie odpowiednie 
dokumenty na potwierdzenie danych zawartych we wniosku lub w o�wiadczeniach przez 
niego składanych. 

3. Zarz�d Powiatu Wodzisławskiego powoła zespół ds. stypendium, który dokona 
weryfikacji, o której mowa w ust.1. 

4. O wynikach naboru do programu stypendialnego studenci zostan� powiadomieni 
pisemnie. 

5. Na potrzeby stypendium dla ka�dego studenta b�dzie prowadzona odr�bna dokumentacja,  
na któr� składa� si� b�d� w szczególno�ci dokumenty potwierdzaj�ce spełnienie przez 
niego warunków, o których mowa w § 3 i informacja o przyznaniu stypendium wraz z 
okre�leniem jego kwoty. 

6. Odmow� przyznania stypendium sporz�dza si� na pi�mie i dor�cza si� j� wraz  
z uzasadnieniem wnioskodawcy. 

 
§ 7 

 
1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium, gdy: 

1) przestaje spełnia� któr�kolwiek z przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 1; 
2) uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych 

dokumentów. 
2. �rodki przekazane w ramach stypendium na podstawie nieprawdziwych danych  

lub fałszywych dokumentów lub przekazane w wysoko�ci wy�szej ni� nale�na 
stypendy�cie, niezale�nie od innych sankcji przewidzianych prawem, podlegaj� zwrotowi 
na rachunek Powiatu Wodzisławskiego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ich 
przekazania studentowi do dnia zwrotu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/      /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
24 sierpnia 2006 roku w sprawie: wyra�enia zgody na zło�enie przez Powiat 
Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - projektu 
pod nazw� „Stypendium dla studenta 2006/2007” oraz przyj�cia „Regulaminu 
stypendiów dla studentów 2006/2007”  
 
 
 

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej maj� na celu wzmocnienie spójno�ci 
ekonomicznej i społecznej poprzez promowanie harmonijnego i zrównowa�onego rozwoju 
działalno�ci gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia, równego traktowania kobiet i 
m��czyzn  oraz wysokiego poziomu ochron i poprawy stanu �rodowiska. Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) jest jednym z nich. 

Polska w cało�ci została obj�ta Celem 1 polityki strukturalnej, co oznacza mo�liwo�� 
korzystania ze wszystkich funduszy strukturalnych na terenie całego kraju.  

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest współfinansowany z 
dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Celem ZPORR jest, zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 
“tworzenie warunków wzrostu konkurencyjno�ci regionów oraz przeciwdziałanie 
marginalizacji w taki sposób, aby sprzyja� długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, 
jego spójno�ci ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Uni� Europejsk�”. 
Priorytetem 2 ZPORR jest : Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Jednym z 
działa� w ramach tego priorytetu jest działanie 2.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”. Grupami, które mog� z tego działania skorzysta� s� : ucz�ca 
si� w szkołach umo�liwiaj�cych uzyskanie �wiadectwa maturalnego młodzie� z terenów 
wiejskich, która pochodzi z rodzin znajduj�cych si� w trudnej sytuacji materialnej, a tak�e 
studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych, którzy mieszkaj� 
na terenach zmarginalizowanych, w tym na terenach wiejskich, restrukturyzacji przemysłów, 
którzy znajduj� si� w trudnej sytuacji materialnej. 
Art. 12 ust. 10a ustawy o samorz�dzie powiatowym stanowi, �e do wył�cznej wła�ciwo�ci 
rady powiatu nale�y podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 
studentów. Zasady te okre�lone zostały w „Regulaminie stypendium dla studentów 
2006/2007”. 
Ramowy Plan Realizacji Działania na rok 2006, b�d�cy zał�cznikiem do uchwały nr 
1156/378/II/2006 Zarz�du Województwa �l�skiego z dnia 22 czerwca 2006 przewiduje, w 
zwi�zku z konieczno�ci� zachowania proporcji finansowania na poziomie Działania 2.2 przez 
Komisj� Europejsk�, nast�puj�cy monta� finansowy: 66,82 % - EFS, 20,84 % - bud�et 
pa�stwa, 12,33 % - wkład własny Odbiorcy Ostatecznego (Powiatu Wodzisławskiego). 
Jednak�e, ze wzgl�du na mo�liwe wyst�pienie ró�nic kursowych w momencie podpisywania 
umów o dofinansowania projektu - od Beneficjentów wymagane jest zabezpieczenie wkładu 
własnego  w wysoko�ci 20,00% warto�ci projektu.  
Stypendia przyznawane b�d�  przez 5 miesi�cy semestru zimowego w roku akademickim 
2006/2007 w wysoko�ci maksymalnie 150 zł w skali miesi�ca. 

 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
O�WIATY 

 

/-/ mgr Edyta Glenc 

 


