
- 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 ucznia   2006/2007” oraz przyj�cia 
   „Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich 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 ucznia 2006/2007”.  
2. Przyjmuje si� „Regulamin stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich 2006/2007” 
stanowi�cy zał�cznik do uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

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



- Projekt - 
Zał�cznik  
do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr XLVIII/       /2006 
z dnia 24 sierpnia  2006 roku.  

 
 

 
REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 

2006/2007 
 
 

§ 1 
1. Regulamin okre�la zasady i tryb przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007, 

mieszkaj�cym na terenach wiejskich, pochodz�cym z rodzin znajduj�cych si� w trudnej 
sytuacji materialnej uczniom szkół publicznych prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski oraz szkół niepublicznych, dla których organem dotuj�cym jest Powiat 
Wodzisławski, których uko�czenie umo�liwia uzyskanie �wiadectwa maturalnego. 

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

 
§ 2 

Ilekro� w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) obszarach wiejskich – rozumie si� przez to tereny poło�one poza granicami 

administracyjnymi miast i miasta do 5 tysi�cy mieszka�ców oraz miasta do 20 tysi�cy 
mieszka�ców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych ko�cz�cych 
si� egzaminem dojrzało�ci/matur� ; 

2) trudnej sytuacji materialnej – rozumie si� przez to tak� sytuacj� materialn�, gdzie 
dochód rodziny w przeliczeniu na osob� nie przekracza 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.) lub tak� sytuacj�, 
gdzie dochód osoby ucz�cej si� nie przekracza kwoty uprawniaj�cej do �wiadcze� 
rodzinnych, o której mowa wy�ej. 

 
§ 3 

Stypendia mog� otrzyma� uczniowie, o których mowa w §1 ust.1, je�eli spełniaj� ł�cznie 
nast�puj�ce warunki: 

1) pochodz� z rodzin znajduj�cych si� w trudnej sytuacji materialnej; 
2) mieszkaj� na obszarach wiejskich; 
3) podejmuj� nauk� lub ucz� si� w szkole ponadgimnazjalnej umo�liwiaj�cej uzyskanie 
�wiadectwa dojrzało�ci/maturalnego, z wył�czeniem szkół dla dorosłych. 

 
§ 4 

1. Kwota stypendium dla danego ucznia spełniaj�cego kryteria okre�lone w §3 nie mo�e 
przekroczy� 250,00 zł. miesi�cznie. Ostateczna wysoko�� stypendium zostanie ustalona 
po uzyskaniu informacji o wysoko�ci �rodków uzyskanych przez Powiat Wodzisławski na 
realizacj� programu stypendialnego. 

2. W przypadku uzyskania przez Powiat Wodzisławski niewystarczaj�cej ilo�ci �rodków na 
przyznanie stypendium wszystkim uprawnionym w jednakowej wysoko�ci, mo�liwe jest 
przyznanie stypendium w wysoko�ci do 200,00 zł. osobom, które pochodz� z rodzin, 



gdzie dochód w 2005 roku nie przekroczył 316,00 zł. netto na członka rodziny, wyliczony 
w sposób zapisany w ustawie z dnia 28.11.2003r.  o �wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 
228, poz. 2255 z pó�n. zm.) oraz przyznanie stypendium w wysoko�ci do 150,00 zł. 
osobom, które pochodz� z rodzin, gdzie dochód w 2005 roku przekroczył 316,00 zł. netto 
lecz był ni�szy ni� 504,00 zł. netto na członka rodziny (lub do 583 zł., w przypadku, gdy 
członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawno�ci), wyliczony w 
sposób zapisany w ustawie z dnia 28.11.2003r.o �wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, 
poz. 2255 z pó�n. zm.). 

3. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w danym roku szkolnym nie dłu�ej 
jednak ni� na okres 10 miesi�cy. 

4. Stypendium mo�e by� wydatkowanie na pokrycie: 
1) wydatków na zakup słowników i podr�czników do nauki w danej szkole;  
2) wydatków na zakup wy�ywienia (w szkolnej stołówce lub w innym punkcie 

gastronomicznym  prowadzonym przez inne podmioty); 
3) przejazdu �rodkami komunikacji zbiorowej (w szczególno�ci koszt biletu 

miesi�cznego); 
4) czesnego za nauk� w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadaj�cej 

uprawnienia szkoły publicznej; 
5) innych kosztów zwi�zanych z pobieraniem nauki, okre�lonych przez dyrektora 

szkoły w formie zarz�dzenia. 
 

§ 5 
1. Stypendium zostanie wypłacone w formie finansowej po spełnieniu dodatkowo 

nast�puj�cych przesłanek: 
1) zło�enie przez przedstawicieli ustawowych ucznia lub ucznia pełnoletniego 

o�wiadczenia  
o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne ucznia; 

2) zło�enie za�wiadczenia wydanego przez szkoł� o uczestnictwie ucznia w zaj�ciach 
szkolnych; 

3) w przypadku uczniów klas maturalnych zło�enie przez dyrektora szkoły 
o�wiadczenia o przyst�pienia ucznia do egzaminu maturalnego; 

4) przedstawienia przez przedstawicieli ustawowych ucznia lub ucznia pełnoletniego 
�wiadectwa uko�czenia klasy lub �wiadectwa maturalnego po jego otrzymaniu. 

2. Ucze� utraci prawo do stypendium w roku szkolnym 2006/2007, je�eli liczba jego 
nieusprawiedliwionych nieobecno�ci w szkole w ci�gu całego roku szkolnego 2006/2007 
przekroczy 35 godzin. 

3. Wypłata stypendium nast�pi o ile Powiat Wodzisławski b�dzie dysponował 
wystarczaj�cymi �rodkami przekazanymi na ten cel. 

4. Kwota stypendium zostanie przekazana na rachunek bankowy opiekuna prawnego ucznia, 
lub na rachunek pełnoletniego ucznia, wskazany w umowie, która zostanie zawarta po 
zakwalifikowaniu Powiatu Wodzisławskiego do uczestniczenia w realizacji działania 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

5. Zakwalifikowanie ucznia do programu stypendialnego i rozpocz�cie wypłaty stypendium 
jest uzale�nione od podpisania pomi�dzy Powiatem Wodzisławskim a opiekunami 
prawnymi ucznia lub mi�dzy Powiatem Wodzisławskim a pełnoletnim uczniem umowy o 
przekazanie stypendium. 

 
§ 6 

1. Wniosek dotycz�cy przyznania uczniowi stypendium mo�e zło�y�: 
1) ka�dy z rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 



2) ka�dy zainteresowany uzyskaniem stypendium ucze� pobieraj�cy nauk� w danej 
szkole. 

2. Wnioski dotycz�ce przyznania stypendium składa si� w terminach podanych do 
publicznej wiadomo�ci. Termin składania wniosków nie mo�e by� krótszy ni� 14 dni. 

3. 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., na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu �l. 
oraz w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

 
§ 7 

1. Spełnienie przez danego ucznia kryteriów, o których mowa w § 3, b�dzie weryfikowane 
nast�puj�co: 

1) fakt rozpocz�cia przez ucznia nauki w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, o 
których mowa w § 3 pkt 3 lub fakt kontynuacji nauki – na podstawie akt ucznia 
dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej stwierdzi za�wiadczeniem; 

2) sytuacja materialna rodziny ucznia lub samego ucznia – zostanie ustalona na 
podstawie za�wiadcze� Urz�du Skarbowego obejmuj�cych wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny, wyroków s�dowych i o�wiadcze� opiekunów prawnych ucznia 
lub pełnoletniego ucznia; 

3) zamieszkanie na obszarze wiejskim – na podstawie za�wiadczenia wła�ciwego 
urz�du gminy lub dowodu osobistego ucznia. 

2. Opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni ucze� s� zobowi�zani niezwłocznie przedło�y� 
na ka�de wezwanie odpowiednie dokumenty na potwierdzenie danych zawartych we 
wniosku lub w składanych przez nich o�wiadczeniach. 

3. Dyrektor szkoły w której pobiera nauk� ucze�,  powoła zespół ds. stypendium, który 
dokona weryfikacji, o której mowa w ust.1. 

4. Dyrektor sporz�dzi list� wszystkich uczniów, którzy zło�yli wnioski o stypendia oraz list� 
uczniów, którzy spełnili kryteria, o których mowa w § 3. 

5. Listy, o których mowa w ust. 4, zawieraj�ce co najmniej imi� i nazwisko ucznia, jego 
adres zamieszkania, oznaczenie szkoły i oddziału do którego ucz�szcza ucze�, imiona i 
nazwiska prawnych opiekunów ucznia wraz z ich adresami zamieszkania (je�eli s� inne 
ni� adres zamieszkania ucznia) oraz z dokumentami zło�onymi wraz z wnioskami o 
stypendia, dyrektor przeka�e Wydziałowi O�wiaty Starostwa Powiatowego w 
Wodzisławiu �l. niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 3. 

 
§ 8 

1. O spełnieniu kryteriów, o których mowa w § 3 i przyznaniu stypendium ucze� zostanie 
powiadomiony za po�rednictwem szkoły, w której pobiera nauk� przez dor�czenie druku 
umowy o wypłat� stypendium. 

2. Na potrzeby stypendium ka�dego ucznia prowadzi si� odr�bn� dokumentacj�, na któr� 
składaj� si� w szczególno�ci dokumenty potwierdzaj�ce spełnienie przez ucznia 
warunków,  
o których mowa w § 3, decyzja o przyznaniu stypendium wraz z okre�leniem jego kwoty 
oraz dokumenty zwi�zane z przekazaniem go uczniowi w formach, o których mowa w § 5 
ust. 1. 

3. Odmow� przyznania stypendium sporz�dza si� na pi�mie i dor�cza si� j� wraz  
z uzasadnieniem uczniowi za po�rednictwem szkoły, w której pobiera nauk�. 

 
 



§ 9 
1. Zaprzestaje si� przekazywania uczniowi stypendium, je�eli: 

1) przestał spełnia� któr�kolwiek z przesłanek, o których mowa w § 3; 
2) nie dostarczył dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1; 
3) ucze� uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych 

dokumentów; 
4) spełnia warunek okre�lony w § 5 ust. 2. 

2. �rodki przekazane w ramach stypendium na podstawie nieprawdziwych danych lub 
fałszywych dokumentów, niezale�nie od innych sankcji przewidzianych prawem, 
podlegaj� zwrotowi na rachunek Powiatu Wodzisławskiego wraz z odsetkami jak od 
zaległo�ci podatkowych od dnia ich przekazania 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 ucznia 2006/2007” oraz przyj�cia „Regulaminu stypendiów 
dla uczniów z terenów wiejskich 2006/2007” .                      
 
 
 
 
Priorytetem 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 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. 
Zgodnie z opublikowanym przez Województwo �l�skie Ramowym Planem Realizacji 
Działa� na 2006 rok dla konkursów w ramach działania 2.2. ZPORR w bie��cym roku został 
ogłoszony konkurs dla projektów typu I - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzie�y 
wiejskiej.  
 
Aby uzyska� �rodki na realizacj� programu stypendialnego dla młodzie�y z terenów 
wiejskich, niezb�dna jest odpowiednia uchwała organu stanowi�cego wła�ciwej jednostki 
samorz�du terytorialnego. Art. 12 ust. 10 a 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 uczniów i studentów. Zasady te okre�lone zostały w „Regulaminu 
stypendiów  dla uczniów z terenów wiejskich 2006/2007”. 
Stypendia b�d� przyznane na okres 10 miesi�cy roku szkolnego 2005/2006 i wypłacone 
zostan� w formie finansowej na podstawie za�wiadcze� o uczestnictwie stypendysty w 
zaj�ciach szkolnych oraz o�wiadczeniu o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne. 
 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
O�WIATY 

 
/-/ mgr Edyta Glenc 


