
- Projekt -
Uchwała Nr IV/      /2007

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie:  zmiany uchwały nr XLVIII/585/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
24 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat 
Wodzisławski  wniosku  o  finansowanie  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego,  projektu  pod nazwą „Stypendium dla  studenta 2006/2007” 
oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007” . 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Priorytetu 2  załącznika 
do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia 
Uzupełnienia  Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego 2004-2006 
(Dz.U. z 2004r. nr 200, poz. 2051 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XLVIII/585/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 
2006  roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku 
o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego,  projektu  pod  nazwą „Stypendium  dla  studenta 
2006/2007” oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007” w ten sposób, 
że w załączniku do uchwały zmienia się § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„1.  Kwota  stypendium  dla  studenta  spełniającego  kryteria  określone  w  §3  nie  może 
przekroczyć  170,00  zł.  w  skali  miesiąca,  maksymalnie  przez  pięć  miesięcy.  Ostateczna 
wysokość  stypendium  zostanie  ustalona  po  uzyskaniu  informacji  o  wysokości  środków 
uzyskanych przez Powiat Wodzisławski na realizację programu stypendialnego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.10.2006r.



Uzasadnienie  do  uchwały  Nr ……/......./2007 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z  dnia  
25 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/585/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 
przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku  o  finansowanie  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego, projektu pod nazwą „Stypendium dla studenta 2006/2007” oraz przyjęcia 
„Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007” .

Jednym z działań w ramach tego Priorytetu 2 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu 
Rozwoju  Regionalnego  jest  działanie  2.2  :  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez 
programy stypendialne”. Grupą, która może z tego działania skorzystać są studenci studiów 
dziennych,  wieczorowych,  zaocznych  i  eksternistycznych,  którzy  mieszkają  na  terenach 
zmarginalizowanych,  w  tym  na  terenach  wiejskich,  restrukturyzacji  przemysłów,  którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Rada Powiatu Wodzisławskiego podjęła uchwałę nr XLVIII/585/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 
roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku  o 
finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego,  projektu  pod  nazwą „Stypendium  dla  studenta 
2006/2007” oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007”, w wyniku 
której Powiat Wodzisławski złożył stosowny wniosek i uzyskał dofinansowanie do programu 
stypendialnego  dla  studentów.  Ze  wsparcia  korzysta  obecnie  213  studentów.  Stypendia 
przyznano na 5 miesięcy roku akademickiego 2006/2007.
Przewidywana  w  regulaminie  maksymalna  kwota  stypendium  na  jednego  studenta 
miesięcznie wynosiła 150,00 zł., co miało swoje uzasadnienie w postanowieniach Ramowego 
Planu Realizacji Działania na rok 2006. 

Pierwotnie  planowano  udział  w  projekcie  340  studentów.  Umowa  zawarta  przez 
Powiat Wodzisławski z Urzędem Marszałkowskim obejmowała 245 studentów. Ostatecznie 
umowy o przekazanie stypendium z Powiatem Wodzisławskim podpisało 213 osób. Wobec 
powyższego postały nadwyżki środków przeznaczonych na wypłatę stypendium (planowano 
245 osób, stypendia uzyskało 213 osób). Ta sytuacja umożliwiła, po uzyskaniu zgody Urzędu 
Marszałkowskiego, podwyższenie wartości stypendium dla jednego studenta do kwoty 170,00 
zł. miesięcznie, z możliwością nadpłaty od dnia 01.10.2006r. Powyższa zmiana nie pociągnie 
za  sobą  podwyższenia  udziału  własnego  Powiatu  Wodzisławskiego  w  finansowaniu  tego 
projektu. 

Art. 12 ust. 10a ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że do wyłącznej właściwości 
rady  powiatu  należy  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  dla 
studentów.  Zasady  te  określone  zostały  w  „Regulaminie  stypendium  dla  studentów 
2005/2006”.
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