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Uchwała Nr XXXVII/241/2006 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 24 sierpnia 2006 r. 
 
w sprawie: Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 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 ze zm.) Rada Powiatu 
Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

 Ustala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 
2006/2007, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krapkowickiego, w których nauka 
kończy się maturą. Stypendia finansowane są w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa.  
 

§ 2 
 
 Stypendium w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne jest przyznawane uczniom publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, znajdującym się  
w trudnej sytuacji materialnej oraz mieszkających: 
1) na obszarach wiejskich, czyli terenach położonych poza granicami administracyjnymi 

miast, 
2) w miastach do 5 tys. mieszkańców, 
3) w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 
 

§ 3 
 
 Maksymalna kwota stypendium wynosi 250,00 zł/miesiąc. 
 

§ 4 
 
 Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż 
na okres 10 miesięcy. 
 

§ 5 
 
1. Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: 

1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 
3) zakupu słowników oraz podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, 
4) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
5) innych wydatków związanych z pobieraniem nauki w szkole, określonych przez 

dyrektora szkoły w formie zarządzenia, w tym m. in. stroju na zajęcia wychowania 
fizycznego, plecaka, kursów językowych oraz innych wynikających ze specyfiki 
szkoły.  

2. Stypendia będą przekazywane w formie finansowej. 
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§ 6 
 
 Stypendia mogą otrzymywać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
1) podejmują naukę lub uczą się w publicznej szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej przez 

Powiat Krapkowicki, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych,  

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, określona na podstawie art. 5 ust. 1, 
ust. 3-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.), czyli nie wyższym niż 504,00 zł lub 583,00 zł, gdy 
osoba ubiegająca się o stypendium, legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3) posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys. mieszkańców 
lub w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 

 
§ 7 

 
 W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 6 jest większa niż 
kwota stypendiów do rozdysponowania, priorytetowo będą traktowani uczniowie: 
1) o najniższych dochodach w rodzinie, 
2) nie objęci programem przyznawania stypendiów realizowanym przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, przeznaczonym dla uczniów publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych, kończących się maturą, pochodzących z rodzin byłych 
pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i mieszkających na 
terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. 

 
§ 8 

 
1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest: 

1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, 
2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 

udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach 
obejmujących okres 12 miesięcy (styczeń – grudzień 2005 roku), 

3) dołączenie do wniosku poświadczenia o stałym zameldowaniu w miejscu 
zamieszkania lub kserokopii dowodu osobistego potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem. 

2. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium, ustala się na 
zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada  
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) oraz na podstawie 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 
przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 ze zm.).  

 
§ 9 

 
1. Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest: 

1) wyrażenie przez ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia 
niepełnoletniego, zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 
osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych, do Podsystemu Monitorowania 
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Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 

2) wyrażenie przez ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia 
niepełnoletniego, zgody na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się  
6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie stypendialnym, 

3) złożenie zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych, podpisanego 
przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, 

4) złożenie przez ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia 
niepełnoletniego, jednorazowego oświadczenia na cały rok szkolny o wykorzystaniu 
przyznanego stypendium na cele edukacyjne. 

2. Niespełnienie warunków wymienionych w § 9 ust. 1 spowoduje wykluczenie ucznia  
z programu stypendialnego. 

 
§ 10 

 
1. Wykluczeniu z udziału w projekcie podlega uczeń, w przypadku: 

1) przerwania przez niego nauki w szkole, 
2) skreślenia go z listy uczniów, 
3) zaniedbania przez niego obowiązku szkolnego, czyli przekroczenia limitu godzin 

nieusprawiedliwionych, wynoszącego 20 godzin w semestrze, 
4) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających wypłatę przyznanego 

stypendium. 
2. Uczeń zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia szkoły o zaistnieniu 

okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4. 
3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych  

w § 10 ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium, na 
wskazane przez szkołę konto. 

 
§ 11 

 
1. W przypadku zaprzestania wypłaty stypendium uczniowi z powodów określonych  

w § 10 ust. 1, kwota stypendium za pozostałe miesiące zostanie przyznana kolejnej osobie 
spełniającej kryteria, umieszczonej na liście rezerwowej Powiatu, która z powodu 
ograniczonych środków, do tej pory stypendium nie otrzymywała. 

2. W przypadku, gdy zmiana stypendystów nastąpi w trakcie trwania danego miesiąca, każdy 
z nich otrzyma stypendium proporcjonalnie za taką ilość dni danego miesiąca, jaką był 
objęty programem stypendialnym. 

 
§ 12 

 
1. Powiat Krapkowicki przekaże obsługę programu stypendialnego szkołom 

ponadgimnazjalnym.  
2. Przekazanie nastąpi na podstawie porozumień zawartych między Zarządem Powiatu 

Krapkowickiego a szkołami, określających zasady i tryb współpracy stron  
w przedmiotowym zakresie. 

 
§ 13 

 
 Szkoły, o których mowa w § 12 ust. 1 są odpowiedzialne za rekrutację stypendystów, 
wypłacanie stypendiów, rozliczanie otrzymanych środków, przygotowywanie danych do 
sprawozdań oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem. 
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§ 14 
 
1. Stypendia będą przyznawane przez Komisje Stypendialne powołane przez Dyrektorów 

szkół, wymienionych w § 12 ust. 1, których skład zostanie określony w porozumieniach 
zawartych między Zarządem Powiatu Krapkowickiego a szkołami,   

2. Uczeń zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z pozostałymi 
dokumentami wymienionymi w § 8 ust. 1, w trybie i terminie ustalonym przez szkołę. 

3. Decyzje Komisji Stypendialnych w sprawie przyznania stypendium są ostateczne i nie 
podlegają odwołaniom. 

 
§ 15 

 
1. Dyrektor szkoły powiadomi pisemnie ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego  

w przypadku ucznia niepełnoletniego, o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium.  
2. Dyrektor szkoły podpisze z uczniem/rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia 

niepełnoletniego, Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007. 
 

§ 16 
 
 Uczeń po zakończeniu roku szkolnego jest zobowiązany do przedstawienia 
świadectwa ukończenia klasy lub świadectwa dojrzałości. Kserokopia tego świadectwa, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem, będzie przechowywana w dokumentach ucznia, 
związanych z realizacją przedmiotowego projektu stypendialnego. 
 

§ 17 
 

1. W przypadku wypłacenia stypendium osobie nieuprawnionej, stypendysta zobowiązany 
jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez szkołę. 

2. Brak zwrotu środków spowoduje konieczność ich odzyskania na drodze egzekucji. 
 

§ 18 
 

1. Powiat sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją programu stypendialnego przez szkoły. 
2. Powiat ma prawo wglądu i kontroli dokumentów znajdujących się w szkołach,  

a związanych z realizacją programu stypendialnego. 
 

§ 19 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 20 
 
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 
 

 
Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 
 

Krystian Komander 


