
Załącznik Nr 2 
do uchwały nr XXXVI/278/06
Rady Powiatu w Pułtusku 
z dnia 30 czerwca 2006 r.

                       

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNANIE

SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM
2006/2007

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów
studentom,  przyznawanych  w  ramach  projektu  „Stypendia  dla  studentów  Powiatu
Pułtuskiego  2005/2006” Działania  2.2  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego
Rozwoju  Regionalnego,  finansowanych  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego przyznawane jest studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego.

2. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej
„Komisją”  powołaną  w  ramach  struktur  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego
w Pułtusku.

3. Komisję na okres roku akademickiego powołuje Starosta Pułtuski. 
4. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Starostę Pułtuskiego.

II. Formy pomocy

§2.

Stypendia są przekazywane w formie finansowej.

III. Zasady i warunki przyznawania stypendiów

§ 3.

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:

1) Studiują  w  państwowych  i  niepaństwowych  szkołach  wyższych  działających
na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr
65  poz.  385  z 1990  ze  zm.)  w  systemie  dziennym,  wieczorowym,  zaocznym,
eksternistycznym.
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2) Pochodzą z obszarów zmarginalizowanych i  posiadają stałe zameldowanie na terenie
Powiatu  Pułtuskiego.  Przez  obszary zmarginalizowane rozumie  się  obszary wiejskie
(tereny  położone  poza  granicami  administracyjnymi  miast),  miasta  do  20  tys.
mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR,
zdegradowane  dzielnice  miast  i  obszary  poprzemysłowe  i  powójskowe  wyznaczone
Lokalnym Programem Rewitalizacji.

3) Pochodzą z rodzin  znajdujących się w trudnej  sytuacji  materialnej,  tzn. o dochodzie
rodziny  w  przeliczeniu  na  osobę  lub  dochodzie  osoby  uczącej  się  oraz  dochodzie
studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania
świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z
2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca
się  oraz  student  samodzielny  finansowo  utrzymuje  się  z  gospodarstwa  rolnego,
przyjmuje  się  za  podstawę  obliczenia  dochodu  przeciętny  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 późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez
GUS,  roczny  dochód  z  1  ha  przeliczeniowego  w  2005  r.  będzie  wyznaczony
na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086 zł.

4)  Podstawą  ustalania  prawa  do  objęcia  pomocą  w  ramach  Działania  2.2.  ZPORR
będą dochody rodziny z  2004r.  W zakresie  definicji  dochodu  należy  posługiwać  się
definicją  dochodu  przyjętą  w  art.  3  ptk  1  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003r.
o świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  2003  r.  Nr 228,  poz.  2255,  z  2004  r.  Nr  35,
poz. 305 i Nr 64, poz. 593).

5) Do dochodu nie wlicza się stypendiów przyznanych w ramach Działania 2.2.
6) Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub osoby

uczącej  się  wynika  z  §2  ust.  2  pkt  5  Rozporządzenia  MGPiPS  z  5  marca  2004r.
w sprawie sposobu i  trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.
z 2004r. Nr 45, poz. 433).

7) Maksymalną  miesięczną  wysokość  dochodu  uprawniającą  do  ubiegania  się
o stypendium ustala się na podstawie zapisów zawartych w Ramowym Planie Realizacji
Działania  2.2.  Zintegrowanego  Programu  Rozwoju  Regionalnego  dla  Województwa
Mazowieckiego na poziomie 350,00 zł. na osobę w rodzinie. 

2.  W przypadku,  gdy liczba osób spełniających kryteria,  określone w ust.  1,  jest  większa
niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają
osoby o najniższych dochodach na osobę w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie
na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium.

3. Priorytetowo traktowane będą wnioski:
1) osób poniżej 25 roku życia,
2) studentów pierwszego roku studiów,
3) studentów, którym nie przyznano stypendium socjalnego z innego źródła.

4. Po  wyczerpaniu  listy  osób  spełniających  trzy   warunki,  o  których  mowa  w  pkt  3,
stypendium otrzymują studenci spełniający łącznie dwa warunki i kolejno jeden warunek.
W przypadku gdy wysokość środków przeznaczona na stypendia dla osób spełniających
powyższe  kryteria   jest  niewystarczająca,  o  przyznaniu  stypendium decyduje wysokość
dochodu na osobę  w rodzinie studenta.

5. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, od października 2006 r. do
lipca 2007 r. roku akademickiego 2006/2007.
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IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§4.

1. Warunkiem  ubiegania  się  przez  studenta  o  przyznanie  stypendium  jest  złożenie
do Starostwa Powiatowego w Pułtusku :
1) wniosku o przyznanie stypendium, według wzoru zatwierdzonego przez Starostę, 

w tym oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, udokumentowanego
odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach,

2) zaświadczenia  z  uczelni  o  przyjęciu  na  pierwszy rok  studiów  lub  kontynuowaniu
studiów w roku akademickim, w którym stypendium ma być udzielone,

3) dokumentu poświadczającego miejsce stałego zameldowania.
2. Komisja  sprawdza  prawidłowość  złożonych  wniosków,  a następnie  ogłasza  listę

stypendystów. Terminy obrad komisji i ogłoszenia listy stypendystów ustala Starosta.

V. Wypłata stypendium

§5.

1. O przyznaniu stypendium student powiadomiony zostanie stosownym pismem.
2. Starosta  podpisuje  ze  studentem/studentką  Umowę przekazywania  stypendium w roku

akademickim 2005/2006,
3. Roczna maksymalna kwota stypendium wynosi 2000 zł.
4. Stypendium wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych, od października 2006 r.do lipca

2007  r.,  w wysokości  maksymalnie  200  zł  każda.  Częstotliwość  wypłat  może  ulec
zmniejszeniu, w zależności od postępów realizacji projektu.

5. Personel  projektu  co  miesiąc  ustala  listę  indywidualnych  wypłat  i  przekazuje
ją do Wydziału Finansów.

6. Dopuszcza się wypłatę stypendium w formie gotówki w Kasie Starostwa Powiatowego
w Pułtusku lub przelewem na wskazane przez stypendystę konto.

VI. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§6.

1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Starostwo Powiatowe w Pułtusku.
2. Szczegóły dotyczące wewnętrznej procedury postępowania w ramach projektu „Stypendia
dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2004/2005”, zakresu podziału wykonywanych prac
oraz odpowiedzialności przypisanych do poszczególnych stanowisk, odrębnym zarządzeniem
określa Starosta.

VII. Postanowienia końcowe

§7.

1. Stypendysta zawiadamia projektodawcę, w terminie 7 dni o:
1) otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,
2) skreśleniu z listy studentów,
3) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w §3 ust. 1.

2. W przypadkach określonych w ust. l student traci prawo do otrzymywania stypendium.
3.  Stypendia  wypłacone  po  wystąpieniu  zdarzeń,  o  których  mowa  w  ust.  1,  podlegają
zwrotowi na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku.
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§8.
Warunkiem uruchomienia  programu stypendialnego jest  podpisanie  przez  Powiat  Pułtuski
umowy o finansowanie projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

§9.
Regulamin wchodzi wżycie z dniem uchwalenia.
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