UCHWAŁA Nr 40/VI/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 marca 2007r.

w sprawie zmiany uchwały nr 289/XL/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkó ł
ponadgimnazjalnych, ucz ących się w szkole umożliwiaj ącej uzyskanie świadectwa
doj rzałości/maturalnego".

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. 1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 3 załącznika do uchwały nr 289/XL/2006 dodaje si ę punkt 3 i 4
w brzmieniu:
„3. Po pierwszym semestrze roku szkolnego 2006/2007 dyrektor szko ły może
— w drodze zarz ądzenia — ogłosić dodatkowy termin składania wniosków. Uczniowie, którzy
w sposób ciągły spełniaj ą kryteria opisane § 2, nie sk ładaj ą wniosku powtórnie.
4. Weryfikacja wniosków, o których mowa w § 3 ust. 3 nast ąpi zgodnie
z zasadami przyj ętymi przy wyłanianiu stypendystów na początku roku szkolnego 2006/2007
(dochody za rok 2005 ).".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.

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 — dzia ł ania 2.2 — Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne, podj ętej 28 kwietnia 2006 r. na sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego.
Po pierwszym semestrze roku szkolnego 2006/2007 z programu odpad ło kilka osób,
natomiast zasadne jest umo żliwienie wykorzystania przyznanych środków innym uczniom,
również spełniaj ącym kryteria.

