
Uchwała Nr XVIII/119/2004 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 23 września 2004 r. 
 
w sprawie: Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z terenu 

Powiatu Krapkowickiego. 
 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592) Rada Powiatu 
Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

 Uchwala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów, dla studentów  
z terenu powiatu krapkowickiego w roku akademickim 2004/2005. Stypendia finansowane są 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,  
 

§ 2 
 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z terenu Powiatu 
Krapkowickiego 

 

1. Stypendia w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 
przyznawane będą studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych 
prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym 
działających na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 września 1990 r.  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz.385 z późn. zm.) oraz wyższych szkół 
zawodowych działających na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r.  
o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.), 
mieszkającym na terenach zmarginalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach 
do 20 tys. mieszkańców 

 

2. Maksymalna kwota stypendium wynosi 350,00 zł / miesiąc. 
 

3. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku akademickim, nie dłużej 
niż na okres 10 miesięcy. 

 

4. Stypendia przyznawane są w formie finansowej. 
 

5. Stypendia mogą otrzymywać studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
5.1. podejmują naukę lub uczą się w państwowej lub niepaństwowej szkole wyższej 

prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,  
o której mowa w § 2.  

5.2. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 
kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r.) 
czyli nie wyższym niż 504,00 zł lub 583,00 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, 



5.3. posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu krapkowickiego. 
 

6.1. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w pkt 5 jest większa 
niż kwota stypendiów do rozdysponowania, priorytetowo będą traktowani studenci: 
6.1.a) o najniższych dochodach w rodzinie, 
6.1.b) o najdłuższym przewidywanym okresie aktywności zawodowej.  
6.1.c) nie posiadający tytułu magistra, lekarza medycyny itp.  
6.1.d) nie powtarzający roku akademickiego chyba, że powtarzanie roku nastąpiło ze 

względów zdrowotnych. 
6.2. Spośród studentów pierwszego roku spełniających kryteria wymienione w pkt. 5, 

priorytetowo będą traktowani studenci nie objęci programem przyznawania 
stypendiów pomostowych realizowanym przez Fundację Edukacyjną 
Przedsiębiorczości, przeznaczonych dla studentów pierwszego roku wyższych uczelni 
prowadzonych w systemie dziennym, pochodzących z rodzin byłych pracowników 
państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i mieszkających na terenach 
wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. 

6.3. Komisja Stypendialna może przyznać stypendium w różnej wysokości, w zależności 
od dochodów rodziny studenta. 

 
7. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest: 
7.1. złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do Uchwały, 
7.2. dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały, udokumentowanego 
odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach obejmujących okres 
12 miesięcy (styczeń – grudzień 2003 roku), 

7.3. dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów 
lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, w którym stypendium ma być 
udzielone, 

7.4. dołączenie do wniosku poświadczenia o stałym zameldowaniu na terenie powiatu 
krapkowickiego lub kserokopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty) 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 
8.1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się gdy student otrzymujący stypendium: 

8.1.a) przerwał naukę na uczelni, 
8.1.b) został skreślony z listy studentów. 

8.2. Student zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia jednostki prowadzącej 
obsługę programu stypendialnego o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust.1. 

 
9.1. Stypendia będą przyznawane przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd 

Powiatu Krapkowickiego.  
9.2. Student zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz  

z pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 7, w trybie i terminie ustalonym 
przez Powiat. 

 
10. Powiat zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium poprzez wysłanie 

zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały. 
 
11.1. Wypłaty stypendiów dokonuje się w oparciu o Umowę przekazywania stypendium  

w  roku akademickim 2004/2005, stanowiącą załącznik nr 4 do Uchwały.  
11.2. Powiat Krapkowicki dokonuje wypłaty stypendiów przelewem na wskazane przez 

studenta konto. 



12. W przypadku wypłacenia stypendium osobie nieuprawnionej, stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
 Rady Powiatu Krapkowickiego 
 

Krystian Komander 



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/119/2004 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 23.09.2004 r. 

..................................................       . 
           /miejscowość/                                                                                                                             
 
 
       

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK AKADEMICKI 2004/2005 
 
1. Dane studenta ubiegającego się o stypendium 

Imię i nazwisko  .................................................................... PESEL  ................................. 

Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................... 

Imiona rodziców .................................................................................................................... 

Adres zameldowania ul. .................................................  nr domu ........ kod poczt. ............. 

poczta .......................................................... miejscowość ..................................................... 

powiat …………………… województwo ……………………….... tel. ............................. 

Nazwa i adres uczelni ............................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................. 
W roku akademickim 2004/2005 jestem studentem .................. roku, na 
Wydziale/kierunku ............................................................................................................... 

 
2. Sytuacja rodzinna studenta 

Liczba osób w rodzinie .......................................................................................................... 

Dochód na osobę w rodzinie (według załączonego oświadczenia o źródłach dochodów  

w rodzinie) wynosi ................................................................................................................. 

 
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień. 

 

 
 

_____________________________ 
                                                                                            /imię i nazwisko studenta/ 

 
 
 

      _________________________ 
                                                                                       /podpis/ 

 
 
 



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/119/2004 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 23.09.2004 r. 

 
Oświadczenie 

o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta 
 

I. Imi ę i nazwisko studenta .............................................................. PESEL ........................ 

1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)......................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

2. Imiona rodziców ................................................................................................................................. 
 

II. Moja rodzina 1 składa się z niżej wymienionych osób: 

Lp. Imi ę i nazwisko Data urodzenia Pokrewieństwo 
Miejsce zatrudnienia  

lub nauki 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
III. Źródła dochodu  (netto) w rodzinie w okresie styczeń-grudzień 2003 roku 

(udokumentowane odpowiednimi orzeczeniami lub zaświadczeniami), stanowią: 

1. wynagrodzenia za pracę i zasiłek rodzinny ............................................................ .zł 

2. emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne ................................................................. zł 

3. stałe zasiłki z pomocy społecznej ........................................................................... zł 

4. dodatek mieszkaniowy  ........................................................................................... zł 

5. alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  ............................................. zł 

6. zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek rodzinny  .......................................................... zł 

7. dochody z gospodarstwa rolnego  ........................................................................... zł 

8. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej  ............................................... zł 

9. stypendia  ................................................................................................................ zł 

   10.   inne dochody  .......................................................................................................... zł  

Razem dochód netto  ........................................................................................................................... zł 

                                                 
1 zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 359),  
   tj. rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 

zamieszkujące i zamieszkujące. 



IV. Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wynosi  ...........................zł. 
 
 
 
 
ŚWIADOMY /A ODPOWIEDZIALNO ŚCI KARNEJ , W PRZYPADKU PODANIA NIEPRAWDZIWYCH 
DANYCH OŚWIADCZAM , ŻE PRZEDSTAWIONE DANE SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM . 
 
 
....................................................., dnia .............................. 

/miejscowość/ 
 
 
 

 
                                                                                          .............................................................................. 

                                                                                                     /imię i nazwisko studenta/ 
 
 
 
                                                                                                                                          ...................................... 
                                                             /podpis/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVIII/119/2004 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 23.09.2004 r. 

 

 
 

Zawiadomienie o przyznaniu stypendium 
 
 
Starosta Krapkowicki niniejszym zawiadamia, 

że student ................................................................................... 
                                                       /imię i nazwisko/ 
zamieszkały/a w............................................................................................................................ 

decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia ................... otrzymał na rok akademicki 

2004/2005, stypendium w wysokości ..................... zł miesięcznie, wypłacane przez okres  

10 miesięcy.  

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 

środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. 

 

 

.......................................................                                          ...................................................... 
          /miejscowość, data/                                                                              /podpis Starosty Krapkowickiego/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVIII/119/2004 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 23.09.2004 r. 

 

Umowa przekazywania stypendium w roku akademickim 2004/2005 
 

zawarta w dniu .......................... pomiędzy: 

Starostwem Powiatowym w Krapkowicach,  47-300 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 
reprezentowanym przez Starostę Krapkowickiego – ................................................................. 

     /imię i nazwisko/ 

a ................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko studenta/ 

data i miejsce urodzenia ................................................................ PESEL ................................ 

zamieszkałym/ą w .............................. kod pocztowy ........... ulica ................................ nr ....... 

będącym/ą studentem ................................................................................................................... 
/nazwa i adres uczelni/ 

....................................................................................................................................................... 
 

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, w ramach Działania 2.2 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 

 
§ 1 

 
1. Starosta Krapkowicki zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie  

z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów, dla studentów z terenu  

powiatu  krapkowickiego w roku akademickim 2004/2005 (zwanego dalej Regulaminem), 

przyjętym i podpisanym przez Radę Powiatu Krapkowickiego w dniu ............. 

2. Środki będą przekazywane na konto nr ................................................................................ 

w banku ........................................................................... 

 

 
 

 

......................................................            .......................................................... 
          /podpis studenta/                                                                              /podpis Starosty Krapkowickiego/ 


