
Uchwała Nr VIII/71/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 9 lipca 2007r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie:  regulaminów  przyznawania  i  przekazywania

stypendiów  na wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym  2006/2007

Na podstawie art.  12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie

powiatowym (j.t. DzU z 2001r. Nr 142,  poz.1592 ze zm.), rozporządzenia Ministra

Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  1  lipca  2004r.  w  sprawie  przyjęcia  Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (DzU nr 166, poz. 1745),

oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie

przyjęcia  Uzupełnienia  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju

Regionalnego (DzU nr 200, poz. 2051 ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala,  

co następuje:

§1.

W  Uchwale  Nr  XXXVI/278/06  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  30  czerwca  2006r.

w sprawie: regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie

szans  edukacyjnych  dla  studentów  i  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  w  roku

akademickim/szkolnym  2006/2007  wprowadza się następujące zmiany: 

1. W  załączniku  Nr  1  do  Uchwały  „Regulamin  przyznawania  i  przekazywania

stypendiów  na wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół

ponadgimnazjalnych  w  roku  szkolnym  2006/2007”  wprowadza  się  następujące

zmiany: 

W § 4 dodaje się punkt 2a, 2b, 2c, 2d, 2e w brzmieniu:

„§4 pkt 2a/ Listy osób kwalifikujących się do uzyskania stypendiów przekazane zostają

do Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Wydziału Organizacji i Nadzoru” 

„§4  pkt  2b/  Na  podstawie  list  otrzymanych  z  poszczególnych  szkół  Wydział

Organizacji i Nadzoru sporządza listę zbiorczą osób kwalifikujących się do uzyskania

stypendiów, szeregując uczniów według dochodu rosnąco”.

„§4  pkt  2c/  Osoby,  dla  których  kwota  przyznana  przez  Urząd  Marszałkowski

wystarczy  na  zabezpieczenie  stypendium  zostają  wpisane  na  listę  Beneficjentów



Ostatecznych.  Pozostałe  osoby  spełniające  kryteria  uprawniające  do  otrzymania

stypendium zostają umieszczone na liście rezerwowej”. 

„§4  pkt  2d/  Listę  Beneficjentów  Ostatecznych  oraz  listę  rezerwową  zatwierdza  i

przesyła do szkół koordynator projektu”. 

„§4  pkt  2e/  „w  przypadku  gdy  w  trakcie  trwania  roku  szkolnego,  uczeń

zakwalifikowany do projektu,  z  którym została  podpisana  „Umowa przekazywania

stypendium  w  roku  szkolnym  2006/2007”  zostaje  wykluczony  z  programu

stypendialnego  przed  wypłatą000000  całości  przyznanych  mu  środków,  „Umowa

przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007” zostaje podpisana z osobą  z

pierwszym uczniem z  listy rezerwowej”.

„§4 pkt 2f/ Uczeń ten otrzymuje środki pomniejszone o kwotę jaka została przekazana

osobie, którą zastępuje”.

2. W  załączniku  Nr  2  do  Uchwały  „Regulamin  przyznawania  i  przekazywania

stypendiów  na wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  studentów  w  roku

akademickim 2005/2006” wprowadza się następujące zmiany: 

W §3 dodaje się punkt 4a i 4b w brzmieniu:

„§3  pkt  4a/  Osoby  nie  zakwalifikowane  do  grupy  Beneficjentów  Ostatecznych

projektu,z  powodu  braku  środków,  jednak  spełniające  kryteria  projektu  zostają

umieszczone  na  liście  rezerwowej,  którą  zatwierdza  Przewodniczący  Komisji  ds.

Stypendiów”.

„§3 pkt 4b/W przypadku gdy student zakwalifikowany do projektu, z którym została

podpisana  „Umowa  przekazywania  stypendium  w  roku  akademickim  2006/2007”

zostaje wykluczony z programu stypendialnego przed wypłatą całości przyznanych mu

środków, zostaje podpisana Umowa przekazywania stypendium w roku akademickim

2006/2007 z osobą z listy rezerwowej.

Osoba otrzymuje środki pomniejszone o kwotę jaka została przekazana studentowi,

którego zastępuje.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerski 


