Uchwała nr 290/XL/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku
akademickim 2006/2007"
Na podstawie: art. 12 pkt 10 a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z pózn. zm .)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co nast ępuje:

•

ł
Uchwalić „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim
2006/2007" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
—

2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

ewodniczący
Rad = latu Bydgo 'ego
Hen k Baum

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała stanowi realizacj ę uchwały 265/XXXVIII/2006 w sprawie
przystąpienia do konkursów o finansowanie stypendiów w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego — działania 2.2 — Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne, podj ętej 28 kwietnia 2006 r. na sesji Rady
Powiatu Bydgoskiego, zasadne zatem jest jej podj ęcie.

•
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Załącznik
do uchwały Nr 290/XL/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU
AKADEMICKIM 2006/2007

•

Regulamin okre śla zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów
studentom, przyznawanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Działania 2. 2 - Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego oraz
ze środków Budżetu Państwa.
I. Postanowienia ogólne
1

•

Użyte w regulaminie poj ęcia oznaczaj ą:
1. „obszary zmarginalizowane" — obszary wiejskie (tereny po łożone poza granicami
administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszka ńców, obszary kwalifikuj ące
się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary
poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji
2. „trudna sytuacja materialna" — dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby
uczącej się, nie wyższy niż kwota uprawniaj ąca do uzyskania świadczeń rodzinnych
zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228
poz. 2255 z późn. zm.), w przypadku gdy rodzina lub osoba ucz ąca się utrzymuje
się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeci ętny
dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez
Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pó źn. zm.) z uwzględnieniem progu dochodu
w przeliczeniu na osob ę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie
Realizacji Działania; do dochodu nie wlicza si ę stypendiów przyznanych w ramach
Działania 2.2.
3. „rodzina" — oznacza to odpowiednio nast ępuj ących członków rodziny: małżonków,
rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostaj ące na utrzymaniu dzieci
w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia
legitymuj ące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepe łnosprawności, jeżeli w związku
z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie piel ęgnacyjne. Do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostaj ącego pod opieką opiekuna prawnego.
4. „dochód rodziny" — przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku
kalendarzowym poprzedzaj ącym ubieganie się o stypendium.
5. „dochód osoby uczącej się" - przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku
kalendarzowym poprzedzaj ącym ubieganie się o stypendium.
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2
1. Przyznawanie pomocy stypendialnej studentom w ramach Dział ania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ma na celu wspieranie rozwoju
edukacyjnego młodzieży.
2. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta na okres roku akademickiego 2006/2007
przez Komisj ę Stypendialną, zwaną dalej Komisją, powołaną zarządzeniem Starosty
Bydgoskiego.
3. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zostanie okre ślony termin składania wniosków
o przyznanie stypendiów.
4. Komisja przygotowuje list ę stypendystów oraz list ę rezerwową, które zatwierdzane
są przez Starostę Bydgoskiego.

II.

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów

3
1. Stypendia
są
przekazywane
na
konto
wskazane
przez
studenta
we wniosku na cele szczegó łowo określone w ust. 4 niniejszego paragrafu w formie
finansowej.
2. Do ubiegania si ę o stypendia uprawnieni s ą studenci spełniaj ący łącznie następujące
kryteria
studiuj ący w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych (są to
jednostki działaj ące na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. —
Prawo o szkolnictwie wy ższym — Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr
46, poz. 328) prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym
i eksternistycznym,
posiadaj ący zameldowanie na pobyt sta ły na terenie Powiatu Bydgoskiego,
tj. obszarze zmarginalizowanym, w szczególno ści na obszarach wiejskich
i restrukturyzacji przemys łów,
znajduj ący się w trudnej sytuacji materialnej,
- urodzeni po 31 grudnia 1980 roku.
3. O stypendium nie mogą ubiegać się studenci, którzy:
- powtarzaj ą semestr/rok akademicki 2005/2006, z wyj ątkiem osób, które
powtarzaj ą rok nauki z przyczyn zdrowotnych lub wa żnych przyczyn
losowych, potwierdzonych przez uczelni ę lub ośrodek pomocy społecznej,
posiadają warunkowe zaliczenie semestru/roku akademickiego 2005/2006,
posiadaj ą tytuł magistra,
- przebywaj ą na urlopie od zaj ęć w uczelni.
4. Student może wydatkować stypendium na całkowite lub częściowe pokrycie:
- kosztów zakwaterowania w internacie, akademiku lub na stancji;
- kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub prowadzonej przez inny
podmiot;
- kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyższych;
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▪ kosztów związanych z transportem do i z uczelni środkami komunikacji
zbiorowej;
• opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym,
wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,
▪ innych wydatków związanych z pobieraniem nauki.

§4
1. Warunkiem ubiegania si ę przez studenta o przyznanie stypendium jest:
▪ złożenie w określonym (zob. § 2 p. 3) terminie w Starostwie Powiatowym
w Bydgoszczy wniosku o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi
załącznikami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
• wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
monitoringu i ewaluacji projektu oraz Programu zgodnie z ogólnie przyj ętą
formułą: „Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
moich danych osobowych, w tym danych wra żliwych, zbieranych
do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Spo łecznego (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z pó źn. zm.),
▪ dołączenie do wniosku za świadczenia z uczelni o przyj ęciu na pierwszy
rok studiów w roku akademickim 2006/2007 lub o kontynuowaniu studiów,
▪ dołączenie zaświadczenia / potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt sta ły
z właściwego urzędu gminy,
• dostarczenie za świadczenia z uczelni potwierdzaj ącego status studenta w roku
akademickim 2006/2007 w dniu podpisywania umowy o przekazywaniu
stypendium (wzór umowy — za ł. nr 3).
2. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy mo że zażądać dodatkowych zaświadczeń
lub oświadczeń, obrazuj ących sytuacj ę społeczno-ekonomiczn ą rodziny.
3. Dochód na osobę w rodzinie oblicza si ę wg przepisów Ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z pó źn. zm.).
4. Jeżeli jeden lub obydwoje ze współmałżonków małżeństwa studenckiego pracuj ą
zarobkowo, a praca ma charakter sta ły, to dochód na osob ę obliczany jest
na podstawie tych zarobków, a rodzinę stanowi małżeństwo studenckie i ich dzieci.
5. Jeżeli współmałżonkowie małżeństwa studenckiego nie osi ągaj ą własnych dochodów,
to dochód na osobę w rodzinie obliczany jest na podstawie dochodów ich rodziców.
6. Jeżeli student nie osiąga własnych dochodów, to dochód na osob ę w rodzinie
obliczany jest na podstawie dochodów jego rodziców.
7. W przypadku, gdy liczba osób spełniaj ących kryteria okre ślone w ust. 1 jest wyższa
od liczby stypendiów do rozdysponowania, o kolejno ści przyznawania stypendiów
decyduje dochód na jednego członka rodziny uzyskany w roku 2005.
8. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w terminie najpó źniej do 14 dni po otrzymaniu
wiadomości o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne" og łasza listę stypendystów.
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III. Wypłata stypendium
5

•

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium
poprzez dostarczenie zawiadomienia wed ług wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 niniejszego Regulaminu.
2. Studenci, których wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie, nie b ędą o tym
zawiadomieni.
3. Starosta Bydgoski (lub osoba przez niego upowa żniona) podpisuje ze studentem
„Umowę przekazywania stypendium w roku akademickim 2006/2007" wed ług wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Ilość i wysokość rat okre ś li Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i b ędzie ona
uzależniona od przekazywania środków finansowych od Urzę du Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Stypendium przyznaje si ę na okres nie dłuższy niż od października 2006 r. do lipca
2007 r. Maksymalna kwota stypendium wynosi 2000 zł w skali roku akademickiego.
6. Wypłaty stypendiów dokonuje Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
IV. Postanowienia ko ńcowe
6
1. Student zobowiązany jest do podpisania umowy przekazywania stypendium
w wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy terminie.
2. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust. 1 student traci prawo
do stypendium.

•

7
1. Stypendysta zawiadamia Starostwo Powiatowe, w terminie 7 dni o:
- otrzymaniu urlopu od zaj ęć na uczelni,
skreśleniu z listy studentów,
• powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych,
potwierdzonych dokumentem z uczelni;
zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w § 3 ust. 2
istotnych zmianach w sytuacji materialnej i rodzinnej, powoduj ących
zaprzestanie spe łniania kryteriów wskazanych w § 3 ust. 2.
2. W przypadkach okreś lonych w ust. 1 student traci prawo do otrzymywania
stypendium.
3. Student zobowi ązany jest do dostarczenia do 15 marca 2007 r. za świadczenia z uczelni
potwierdzaj ącego zaliczenie semestru zimowego lub, w przypadku prowadzenia sesji
ciągłej, zaświadczenia potwierdzaj ącego kontynuowanie nauki. Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy ma prawo przedłużyć termin przedłożenia zaświadczenia. Nie
dostarczenie zaświadczenia w wymaganym terminie jest równoznaczne ze skre śleniem
studenta z listy stypendystów.
4. W przypadku skre ślenia studenta z listy stypendystów, stypendium przyznaje si ę
pierwszej osobie z listy rezerwowej (po potwierdzeniu statusu studenta).
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5. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wyst ąpienia zdarze ń wymienionych
w ust. 1, stypendysta zobowi ązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium,
po uprzednim wezwaniu przez organ jst, w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.
6. W przypadku wystąpienia zdarze ń losowych uniemożliwiających poinformowanie
płatnika stypendium o przypadkach okre ślonych w ust. 2, Starostwo Powiatowe w
Bydgoszczy może odstąpić od egzekucji należności.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem podj ęcia uchwały.

•

•
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Załącznik nr ł
Do „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów w roku akademickim 2006/2007"

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO OTRZYMANIA STYPENDIUM EFS
Część I
1. Dane osoby ubie a ce si :
Imię i nazwisko
NIP
PESEL
Miejsce zamieszkania
Telefon
Numer konta bankowego
Powtarzam rok/sem. nauki*
Posiadam tytuł magistra
Mam warunkowy wpis
Jestem na urlopie od zaj ęć
Nazwa uczelni
• wpisać tak lub nie
2. Dane członków rodziny (w tym dzieci do uko ńczenia 25 lat, a także dzieci, które uko ńczyły 25 rok życia,
1epIfymltIo Ce sic orzeczeniem o znacznym stopniu nie elnos rawno ści)*
LP.

imię i nazwisko

I
2
3
4
5
6 -.
7

stopień pokrewieństwa

PESEL lub rok
urodzenia

rodzaj szkoły lub zakładu
pracy

wnioskodawca

• do vottooku naloty dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepe łnosprawności

3. Inne dane
3.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku 2005
32 Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania cz łonka rodziny w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku 2005
3.3 Dochód utracony z roku 2005

Oświadczam, iż w przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium EFS zobowiązuj ę się
do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach podmiot realizuj ący.

(data i podpis osoby ubiegaj ącej się o stypendium)
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym
danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Spo łecznego
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926, z późn. zm.)
(data i podpis osoby ubiegaj ącej się o stypendium)
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Czętó II
Wyiaełnia Starostwo Powiatowe w Bydg oszczy.
Dochody (w zł)

Lp*.

opodatkowanie na zasadach
ogólnych

opodatkowanie
zryczałtowanym podatkiem
dochodowym

Ogółem

(inne) niepodlegaj ące
opodatkowaniu

2
3 4

5
6
7

Ogółem w 2005 r. rodzina uzyskała dochód
Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w cz ęści I pkt 3.1 i 3.2 wniosku
Miesięczny dochód rodziny
Dochód rodziny po odliczeniu utraty dochodu, o której mowa w cz ęści I pkt 3.3 wniosku
irzsoyemarzoł"rAir9raffmr.a.rmr"r/A

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

O
O

• wg tabeli na odwrocie

•

(data, podpis i pieczęć)

Uwagi:
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Załącznik nr 2
Do „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów w roku akademickim 2006/2007"

ZAWIADOMIENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM

Starostwo

•

Pan/Pani
zamieszkały/a
decyzj ą Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia
otrzymał/a na rok akademicki 2006/2007 stypendium w wysoko ści
zł w skali roku akademickiego.

Powiatowe w Bydgoszczy niniejszym zawiadamia,

że

Warunkiem uruchomienia procedury przyznawania stypendiów, zgodnie z regulaminem
przyznawania stypendium (dostępnym na stronie internetowej
jest podpisanie umowy.
W tym celu proszę o przybycie do tut. Starostwa (Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, IV pi ętro,
w celu podpisania umowy o przekazywaniu
pokój ) w dniu

stypendium.
Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze
środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
poprzez programy stypendialne
Regionalnego.

•

miejscowo ść, data

podpis osoby reprezentuj ącej Starostwo Powiatowe
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ZaJącznik nr 3
Do „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów w roku akademickim 2006/2007"

UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007
Zawarta w dniu
Pomiędzy Powiatem Bydgoskim reprezentowanym przez Zarz ąd Powiatu w osobach:
1.
2.
a
/imię i nazwisko studenta/studentki/
PESEL
19
r. w
urodzonego/ej

zamieszkałym w
•

kod pocztowy
, będącym studentem/studentk ą

ulica

nr

poczta

/nazwa i adres uczelni/

•

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Dzia łania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne".
§1
do
przekazywania
stypendium zgodnie z „Regulaminem
zobowiązuje
się
Starostwo Powiatowe
przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007" (zwanego Regulaminem)
przyjętym uchwałą Rady Powiatu nr z dnia
2
zobowiązuje
się do wydatkowania stypendium zgodnie
stypendium
ący/a
Student/ka otrzymuj
z Regulaminem.
3
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem niewa żności.
4
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
w
niniejszej
umowie
regulują
nie
uregulowane
Kwestie
1998
r.
o
finansach
publicznych
(Dz.
U.
1998 nr 155 poz. 1014 z pózn. zm .)
z dnia 26 listopada
5
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze stron.

podpis studenta/studentki

Zarząd Powiatu

Program wspó ł finansowany przez Uni ę Europejsk ą

