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„Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenów wiejskich w roku 2009”
Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz bud etu pa stwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Zał cznik do uchwały Rady Powiatu Sanockiego NR XXXI/310/2009 z dnia 20.03.2009r.

Regulamin
przyznawania i przekazywania stypendiów
uczniom szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu:
„Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”
I. Zakres obowi zywania Regulaminu.
§1
W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenu powiatów, gmin
i innych podmiotów b d cych Partnerami i Liderem w projekcie przyznawane
b d
stypendia na podj cie lub kontynuowanie nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych.
§2
Niniejszy Regulamin okre la warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania
stypendiów w ramach projektu: ”Podkarpacki program stypendialny dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009” na
podstawie zawartego porozumienia
II. Warunki ubiegania si o przyznanie stypendium.
§3
Do ubiegania si o stypendium uprawnieni s uczniowie, którzy:
1) rozpoczynaj lub kontynuuj nauk w szkołach ponadgimnazjalnych,
ko cz cych si egzaminem dojrzało ci/matur , prowadzonych przez Lidera
Projektu oraz Partnerów Projektu z wył czeniem szkół dla dorosłych.
2) Posiadaj stałe zameldowanie na wsi lub w miastach do 5 tys. mieszka ców,
lub w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszka ców, w których nie ma szkół
ponadgimnazjalnych publicznych ko cz cych si matur , do których mógłby
ucz szcza ucze , posiadaj cy zameldowanie stałe (lub w przypadku braku
mo liwo ci zameldowania stałego zameldowanie czasowe) w tych obszarach
lub miastach, podejmuj cy nauk lub ucz cy si w szkole umo liwiaj cej
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3)

4)
5)
6)

7)

8)

uzyskanie wiadectwa dojrzało ci/maturalnego. W przypadku szkół
artystycznych do ubiegania si o stypendium uprawnieni s uczniowie
pochodz cy z rodzin znajduj cych si w trudnej sytuacji materialnej,
posiadaj cy zameldowanie stałe (lub w przypadku braku mo liwo ci
zameldowania stałego zameldowanie czasowe) na obszarach wiejskich,
w miastach do 5 tys. mieszka ców, w miastach od 5 tys. do 20 tys.
mieszka ców, w których nie ma publicznych szkół artystycznych
ko cz cych si matur
Pochodz z rodzin znajduj cych si w trudnej sytuacji materialnej tzn.
o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osob nie wy szym ni 504 zł netto
oraz 583zł netto, gdy o stypendium ubiega si osoba legitymuj ca si
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawno ci.
Zło yli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym
terminie.
Posiadaj nie wi cej ni 35 godzin nieusprawiedliwionej nieobecno ci
w szkole (w roku szkolnym 2008/9, liczonej od 01.09.2008r. do
31.03.2009r.)
Za szkoł ponadgimnazjaln ko cz c si matur przyjmuje si
ponadgimnazjaln
szkoł
publiczn
lub ponadgimnazjaln
szkoł
niepubliczn o uprawnieniach szkoły publicznej, umo liwiaj c uzyskanie
wiadectwa dojrzało ci/maturalnego, z wył czeniem szkół dla dorosłych
(w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie
o wiaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z pó n. zm.)
Dochód oblicza si za rok 2007, w sposób wskazany w Ustawie
o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 z pó n. zm.)
z dnia 28 listopada 2003 r. z zastrze eniem, e w przypadku gdy rodzina
utrzymuje si z gospodarstwa rolnego przyjmuje si za podstaw obliczenia
dochodu przeci tny dochód z gospodarstwa rolnego obliczony na podstawie
przeci tnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłoszonego
w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urz du Statystycznego z dnia
22 wrze nia 2008 r. w sprawie wysoko ci z przeci tnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
w 2007r.
Do dochodu rodziny nie wlicza si stypendiów uzyskanych w ramach
działania 2.2 ZPORR.
III. Nabór wniosków o przyznanie stypendium oraz ich weryfikacja.

§4
1. Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium (zwane
dalej wnioskami) jest zamieszczane na stronach internetowych Powiatu
Sanockiego, Partnerów bior cych udział w projekcie oraz lokalnej i regionalnej
prasie.
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2. Rozpatrzeniu podlegaj wnioski, które:
a) Zostały zło one w terminie składania wniosków o przyznanie stypendium
w ramach projektu,
b) Zostały zło one w formie wskazanej w niniejszym regulaminie (zał cznik
nr 1)
c) Zawieraj wszystkie wymagane zał czniki
§5
1. Zło one wnioski podlegaj ocenie formalnej (przez wła ciwego pracownika)
i merytorycznej (przez Komisj Stypendialn ).
2. Wniosek spełniaj cy kryteria formalne jest to wniosek, który:
a) Został zło ony na formularzu stanowi cym zał cznik do regulaminu,
b) Posiada komplet wymaganych zał czników,
c) Został zło ony przez osob spełniaj c kryteria zawarte w § 3 ust. 1, 2, 3,4.
3. Wniosek spełniaj cy kryteria merytoryczne to wniosek, który zawiera kolejno
najni szy dochód na członka rodziny wzgl dem pozostałych wniosków,
mieszcz cy si w limicie rodków na stypendia.
§6
1. Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny zło onych wniosków, w oparciu
o kryteria wymienione w niniejszym Regulaminie sporz dza list osób, którym
przyznano stypendia.
2. Stypendia przyznawane s – do wyczerpania rodków - uczniom spełniaj cym
kryteria zawarte w § 3 regulaminu i posiadaj cym kolejno najni szy dochód na
członka rodziny.
3. W razie zaistnienia sytuacji, w której – o przyznanie stypendium - ubiega si
dwóch lub wi cej uczniów o tym samym dochodzie stypendium przyznawane jest
w pierwszej kolejno ci osobie:
a) Legitymuj cej si orzeczeniem o niepełnosprawno ci,
b) Pochodz cej z rodziny wielodzietnej,
c) O wy szej redniej ocen za rok szkolny 2007/2008.
4. Wysoko stypendium w skali miesi ca wynosi 250 zł.
5. Okres, na jaki Komisja Stypendialna mo e przyzna stypendium dla ucznia
wynosi 7 miesi cy licz c od dnia 1 wrze nia 2008 roku.
IV. Skład, sposób powoływania oraz zasady funkcjonowania
Komisji Stypendialnej.
§7
1. Komisja Stypendialna składa si z Przewodnicz cego Komisji, Zast pcy
Przewodnicz cego Komisji oraz Członka Komisji.
2. Komisj Stypendialn powołuje Zarz d Powiatu Sanockiego.
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§8
1. Komisja Stypendialna obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez
Przewodnicz cego Komisji.
2. O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna w trybie niniejszego
regulaminu.
3. Rozpatrzeniu przez Komisj Stypendialn podlegaj wnioski, które spełniaj
ł cznie kryteria zawarte w § 3 ust. 1,2,3,4 i 5.
4. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporz dza si protokół, do którego
zał cznikiem jest lista osób, którym przyznano stypendium oraz lista rezerwowa
5. Na li cie osób, którym przyznano stypendium umieszcza si uczniów
z najni szym dochodem na członka rodziny a do wyczerpania rodków na
stypendia.
6. Pozostałe osoby umieszcza si na li cie rezerwowej.
7. Wzór listy osób, którym przyznano stypendium stanowi zał cznik nr 2
do regulaminu.
8. Wzór listy rezerwowej stanowi zał cznik nr 3 do regulaminu.
9. Uczniowie, którym przyznano stypendium s powiadamiani o miejscu i terminie
podpisania umowy o wypłat stypendium. W razie nieuzasadnionego niestawienia
si w ustalonym terminie przyznane stypendium przechodzi na osob z listy
rezerwowej z kolejno najni szym dochodem na członka rodziny.
V. Zawieranie umów o wypłat stypendiów oraz sposób ich finansowania.
§9
1. Powiat Sanocki zawiera umowy o wypłat stypendiów z uczniami
ucz szczaj cymi do szkół prowadzonych przez Partnerów/Lidera projektu.
2. Powiat Sanocki jest zwi zany ilo ci oraz wysoko ci stypendiów
przydzielonych prze Komisj Stypendialn
Wzór umowy o wypłat
do regulaminu.

§ 10
stypendium dla ucznia stanowi zał cznik nr 4

§ 11
Stypendium wypłacone zostanie przelewem w wysoko ci 1 750,00 zł na konto
wskazane przez stypendyst w umowie o wypłat stypendium.

§ 12
1. Umowa o wypłat stypendium wygasa w razie:
a) Zaprzestania finansowania projektu przez Europejski Fundusz Społeczny,
Bud et Pa stwa b d z innych przyczyn niezale nych od Projektodawcy.
b) Po wiadczenia przez stypendyst nieprawdy we wniosku o przyznanie
stypendium b d umowie o wypłat stypendium dla ucznia.
c) Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

