
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr  281/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku 

 

 

 

     
 

 
REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 STYPENDIÓW  NA 
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I 

STUDENTÓW POWIATU GRODZISKIEGO 
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH WIEJSKICH 

Rozdział I  
Postanowienia wstępne 
 

1. Stypendium socjalne przyznawane jest w ramach projektów realizowanych w Działaniu 2.2. 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w celu wyrównania szans 

edukacyjnych i wspierania rozwoju edukacyjnego. 

2. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla studentów mających miejsce zamieszkania (stały 

meldunek) oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę w szkołach 

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości na terenie Powiatu Grodziskiego przy spełnieniu 

warunków przewidzianych w dalszych przepisach niniejszego Regulaminu. 

3. Uprawnieni do otrzymania stypendium są:  

a/   uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej  sytuacji materialnej1, z obszarów  

wiejskich2,    

     miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół  
     ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, posiadający stałe zameldowanie w  
    tych obszarach lub miastach, podejmujący naukę lub uczący się w szkole3 umożliwiającej uzyskanie  

    świadectwa dojrzałości/maturalnego, nieprzekraczający przy tym progu dochodowego 350 zł netto na  

                                                           
1 Pochodzący z rodzin 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 2006 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2004 r., tj. będzie 
wynosił 1626 zł. 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. Próg dla danego 
województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie 
przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą. 
2 Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast 
 
3 W rozumieniu art.9 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 



   osobę. Z grona uprawnionych wyłączeni są uczniowie szkół dla dorosłych4. 

b/  nie powtarzający roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych 

- priorytetowo uczniowie pochodzący z  terenów wiejskich Powiatu Grodziskiego 

c/  studenci, pochodzą z obszarów zmarginalizowanych5 (stały meldunek na terenie Powiatu 
     Grodziskiego), w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, znajdują się  

     w trudnej sytuacji materialnej6, nieprzekraczający przy tym progu dochodowego 350 zł netto na osobę,  

    a ponadto: 
-  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, 
- priorytetowo, którzy nie ukończyli 25 roku życia, 
- priorytetowo studenci pierwszego roku studiów  
- priorytetowo studenci, którym nie przyznano stypendium socjalnego z innego źródła 
4. Stypendium socjalne może być przyznane: 

a/  młodzieży wiejskiej, o której mowa w art. 3 lit a, która z powodów materialnych natrafia na bariery 

    utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą, 

       b/ studentom, o których mowa w art. 3 lit. b, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na   

          poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej. 

 

Rozdział II 
Warunki zgłoszenia do programu stypendialnego 

5.  Stypendium może zostać przyznane i wypłacane wyłącznie osobom, o których mowa w art. 3 i 4 przy  

    spełnieniu następujących warunków: 

a/  spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie, przy czym dochód oblicza się na zasadach  

    przewidzianych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr  

    228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami). 
       b/   złożenia  poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium, 

       c/  złożenia innych dokumentów wymaganych niniejszym regulaminem 

6.   Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego, ich prawni opiekunowie, pracownicy  

      socjalni, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dziekani wydziałów wyższych uczelni mogą zgłaszać  

     kandydatów do stypendium socjalnego na odpowiednich wnioskach dostępnych w Powiatowym  

                                                           
4 W rozumieniu art.3 ust 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
5 Obszary zmarginalizowane to 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 powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.  
6 Pochodzący z rodzin 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 2006 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2004 r., tj. będzie 
wynosił 1626 zł. 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. Próg dla danego 
województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie 
przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą. 



     Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. 

7.  Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na wnioskach, których wzory zawiera załącznik nr 1 do niniejszego  

      Regulaminu. 

8.  Do wniosku dołączyć należy nie starsze niż dwumiesięczne: 

a/  zaświadczenie o dochodach (uzyskanych w 2005 roku) potwierdzone przez właściwy urząd  

     skarbowy, 

b/  zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym wraz z podaniem liczby hektarów  

    przeliczeniowych potwierdzone przez właściwy urząd gminy, 

c/  w przypadku studentów dowód zameldowania na meldunek stały na terenie Powiatu Grodziskiego, 

d/  w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dowód zameldowania na meldunek stały na obszarze 

     wiejskim,  
e/  zaświadczeniu o pobieraniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej zlokalizowanej na terenie Powiatu  

     Grodziskiego lub szkole wyższej, 

f/   w przypadku studentów oświadczenie o niepobieraniu stypendium socjalnego, 
g/  inne dokumenty wymagane przy rekrutacji beneficjentów ostatecznych 
 

9.  Wnioski wraz z dokumentami przyjmowane są w godzinach urzędowania w Powiatowym Centrum  

      Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 

10. Rozpatrzeniu podlegają jedynie poprawnie wypełnione wnioski z kompletem dokumentów, o których  

      mowa w art. 8. 

 

 

Rozdział III 
Zasady przyznawania stypendiów socjalnych 
 

11.   Stypendia przyznawane są wyłącznie w granicach środków przekazanych na ten cel z Europejskiego  

      Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

12.  Stypendia przyznawane są na okres jednego roku szkolnego/akademickiego, nie dłużej jednak niż na  

     10  miesięcy. 

 

13.  1. Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosić będzie 1500 zł w 

          skali roku i proporcjonalnie średnio 150 zł w skali miesiąca. Maksymalna kwota stypendium dla  

          studentów szkół wyższych wynosić będzie 2000 zł w skali roku i proporcjonalnie średnio 200 zł  
          w skali miesiąca. Rozliczenie następuje zgodnie z art. 22 w cyklu miesięcznym, przy czym  

          jednorazowa wypłata może wynieść maksymalnie roczną wysokość stypendium. 

2. Jeżeli pomoc dla ucznia/studenta będzie przekazywana przez okres krótszy niż 10 miesięcy  
    kwota przyznanej pomocy musi zostać również proporcjonalnie zmniejszona. 
 

14. 1. Stypendium służyć może pokryciu: 



- całkowitemu lub częściowemu pokryciu kosztów  zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku 

lub na stancji, 

- całkowitemu lub częściowemu pokryciu kosztów  wyżywienia w stołówce szkoły, internatu lub 

prowadzonej przez inny podmiot, 

- całkowitemu lub częściowemu pokryciu kosztów  zakupu słowników i podręczników do nauki w 

szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych, 

- całkowitemu lub częściowemu pokryciu kosztów  związanych z  transportem do i ze szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej, 

- całkowitemu lub częściowemu pokryciu opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie 

dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, 

- całkowitemu lub częściowemu pokryciu czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej 

niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

- całkowitemu lub częściowemu pokryciu innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkolę - 
które na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,organu prowadzącego 
szkołę (Powiatu) zobowiązany jest wnosić uczeń, aby w pełni korzystać z zajęć 
wynikających z planu nauczania oraz programu  wychowawczego szkoły. 

2. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przekazywane są na cele wskazane w art. 
    14 ust. 1 w formie finansowej wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych  
     (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)  oraz dodatkowej informacji o liczbie godzin  
     nieusprawiedliwionych a także innych dokumentów w zakresie przewidzianym przez  
      Instytucje Zarządzajacą,  
3. Decyzje o wyborze wydatków, spośród wymienionych w  ust 1, podejmuje beneficjent ostateczny  

    składając ważne na cały rok szkolny pisemne oświadczenie o wykorzystaniu przyznanego 

     stypendium na cele edukacyjne wg wzoru stanowiącego załącznik nr  3 

4. Stypendia dla studentów przekazywane w formie finansowej. 
 
15. 1. O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna w ramach posiadanych środków  

          w terminie określonym w art. 20. 
       2. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Grodziskiego. 
16. Podstawowym kryterium wyboru kolejności osób objętych programem stypendialnym jest 

kryterium dochodowe. 

Rozdział IV 
Komisja Stypendialna 
18.  W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

a) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

b) Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego 

c) Radny wskazany przez właściwą komisję Rady Powiatu 

19. Tryb procedowania ustali Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu. 

20.  Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane. 

 



 

21.  1. Komisja ustala na posiedzeniu w ramach posiadanych środków, z osób, które złożyły wniosek 

wraz z dokumentacją, kto i w jakiej wysokości uprawniony jest do otrzymywania stypendium w 
terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy o dofinansowanie Programu Stypendialnego 
w ramach ZPORR. 

       2. Zawiadomienie o decyzji Komisji następuje poprzez doręczenia zawiadomienia stanowiącego  

       załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

22. 1.Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej wnosi się do Starosty Powiatu Grodziskiego za 

pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni od jej otrzymania, a 
rozstrzygnięcia Starosty mają charakter ostateczny. 

       2. W przypadku procedur związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego nie ma  
      zastosowania Kodeks postępowania administracyjnego . 
 

Rozdział V 
Wypłacanie stypendium 

23. 1. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu z pełnoletnią osobą objęta programem 

stypendialnym, bądź w przypadku niepełnoletności opiekunem prawnym umowy, która stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 
      2. Wypłata stypendium w przypadku studentów dokonywana będzie w formie przelewów  
       bankowych, ta sama forma obowiązywać będzie uczniów szkół ponadgimnazjalych. Koszt  
      dokonywanych przelewów bankowych potrącany będzie  ze stypendium. Podział kompetencji  

      i procedurę współpracy szkół i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określi odrębna uchwała  

      Zarządu Powiatu. 

     3. Przyznane stypendium dla ucznia i studenta wypłacane jest za pośrednictwem  
     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły. 

  4. Beneficjent ostateczny traci prawo do otrzymania stypendium w przypadku gdy  nie  
  usprawiedliwi 70 godzin w rok szkolny 2006/2007 lub 35 godzin na  zajęciach w semestrze 
 letnim i zimowym. 

 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

24.  Program stypendialny rozpocznie działanie pod warunkiem przyznania środków na ten cel z 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

25. 1. Do obsługi programu stypendialnego wyznacza się w odniesieniu do wypłaty stypendiów 

studenckich jak i dla stypendiów szkolnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

    2. Podmioty wypłacające stypendium obowiązane są do rozliczania otrzymanych środków,  

    monitoringu Programu Stypendialnego i przechowywania dokumentacji z nim związanej. 

27. 1. Stypendysta zawiadamia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni o: 

1/ otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni, 



2/  skreśleniu z listy studentów lub skreśleniu z listy uczniów, 

3/ powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych  

    dokumentem ze szkoły lub uczelni, 

4/  zaprzestaniu spełniania kryteriów określonych w Regulaminie 

 5/  zmianie numeru rachunków bankowych  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 student traci prawo do otrzymywania stypendium 

3. Beneficjent końcowy w teminie 14 dni informuje ucznia/studenta o utracie prawa do otrzymywania 

stypendium. 

4 Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. l, podlegają zwrotowi na 

wskazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie konto. 

5. Jedna osoba uprawniona jest do pobierania w ramach Programu Stypendialnego tylko jednego 

stypendium. 

28. Stypendysta (uczeń) zobowiązany jest do przedstawienia na koniec roku szkolnego   
świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego(kopie świadectw stanowić będą 
załącznik do dokumentacji). 

29. Stypendysta zobowiązuje się do udziału w pracach monitorujących rezultaty i 
oddziaływanie projektu. 

30. Środki zwolnione w sytuacji określonej w art. 23 ust. 4 i art. 27. ust 2  i przeznaczone będą 
na wypłatę stypendium dla uczniów z listy rezerwowej. 

31.Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej biorącej udział w projekcie w (porozumieniu z 
wychowawcą) lub osoba upoważniona przez Dyrektora wystawi zaświadczenie o 
uczestniczeniu stypendysty na zajęcia szkolne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
niniejszego Regulaminu 
1) zaświadczenie o uczęszczaniu będą składane  

a) do 30 – października za miesiące wrzesień, październik 
b) do 30 grudnia za  miesiące listopad, grudzień 
c) do 29 lutego za miesiące styczeń , luty 
d) do 30 kwietnia za miesiąc marzec kwiecień 
e) do 30 czerwca za miesiące maj, czerwiec 

32. Stypendysta (student) zobowiązuje się do składania zaświadczenia o zaliczeniu semestru i 
końcowego o zaliczeniu roku studiów.  

33. O istotnych postanowieniach instytucji zarządzającej nie ujętych w regulaminie lub 
wprowadzonych po jego zatwierdzeniu, a mających wpływ na na zasady udzielania lub 
wysokość stypendiów, beneficjenci ostateczni będą informowani przez pracowników 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub szkół ponadgimnazjalnych.  

 
 

 

 

 



     
Załącznik nr l.  Wniosek o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" z 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
Wniosek o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" z 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa. 

 

Nazwisko  Miejscowość 
Imiona   
Imię ojca  Data
Imię matki   
Rok studiów/klasa  
Nr albumu/leg.szkolnej  
PESEL            

 

 

Adres stałego zameldowania 
ulica  miejscowość  
kod pocztowy   -    województwo  

 Świadoma(-y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 
▪ moja rodzina składa się z ………. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
▪ średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ……..zł,  

słownie………………………………………………………. 

   Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie. 

 

 

  Proszę o przyznanie stypendium ................................................................................. 

                                                                                 podpis ucznia 

  podpis jednego z rodziców lub opiekuna 

 

Przyznaje się stypendium  

Nie przyznaje się stypendium  

 

Sprawdzono pod względem formalnym 

 

…………………………………….                                      ...........…………………………….. 

  podpis Przewodniczącego Komisji                                                         podpis osoby reprezentującej Projektodawcę



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
....................................................    .................................................... 
              (pieczątka podłużna szkoły)        (miejscowość, data) 
 
 
 

 
 

 
Zaświadczenie 

 
 
Dyrektor ................................................................................... w ............................................... 
         (nazwa szkoły)                          (miejscowość) 

zaświadcza, że ...................................................................... jest w roku szkolnym ....................  

uczniem klasy ............................ w tutejszej szkole i w okresie .......................... do .......................... 
 

systematycznie uczęszczał na zajęcia edukacyjne.  

 

 

      ................................................................................ 
                (imienna pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

 

     
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że przyznane mi stypendium na rok szkolny 2006/2007r ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach projektu ”Fundusze stypendialne szansa dla młodzieży 

wiejskiej uczącej się w Powiecie Grodziskim” w całości wykorzystam na cele edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                     ……………………………... 

(miejscowość, data)                                                                               (podpis stypendysty ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Regulaminu  
 

 

 

     
 

 

Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium 

  
Niniejszym zawiadamiamy, że:  
uczeń/student…............................................................................ 
zamieszkały/a w............................................................................................................................. 
decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia ................... otrzymał/otrzymała na rok 
szkolny/akademicki 2006/2007 stypendium w wysokości ..... 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 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

/miejscowość, data/                                                          /podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

 

     
 

 
UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM w ROKU SZKOLNYM 2006/2007 

 

Zawarta w dniu..........................pomiędzy 

Powiatem Grodziskim 

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  

kod pocztowy 05-825 ulica Kościuszki nr 30 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, w imieniu którego działają: 

Starosta-………………………………. 

Wicestarosta-…………………………. 
 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
                                         /imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/                                          
zamieszkałym w.................................... 

ulica.......................................................nr domu ………….. nr lokalu ……….. 

kod pocztowy………………………… 
 

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniowi/studentowi 
 
Imię i nazwisko 

…………………………………………….. PESEL……………………… 
Data i miejsce urodzenia 

………………………………………………… 

Imiona rodziców……………………………….. 

Zamieszkały/a w ……………………………….. 

ulica………………………………………………nr domu …………… nr lokalu ……….. 

kod pocztowy……………………………………. 

§  1 

Starostwo Powiatu Grodziskiego zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem 
Przyznawania stypendium socjalnego (zwanego dalej Regulaminem) podpisanym i przyjętym przez Radę 
Powiatu Grodziskiego w dniu......................................., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego dnia 
………………………………. 



§  2 
Uczeń/student otrzymujący stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem  

§ 3 
Uczeń /student zobowiązany jest do informowania beneficjenta ostatecznego w terminie 7 dni od dnia zmiany o 
wszelkich zmianach uprawniających do otrzymania stypendium, o których mowa w art. 23ust 1 i art. 27 ust 1 
regulaminu, pod rygorem zwrotu nienależnie pobranych środków. 
Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w terminie 14 dni.  

§ 4 
Uczeń /student oświadcza, że zapoznał się z treścią „ Regulaminu przyznawania na lata 2006/2007 stypendiów 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz studentów zamieszkałych na 
terenach wiejskich”, oraz akceptuje warunki otrzymywania stypendium. 
 

§ 5 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
weryfikacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, 
poz.833) 
 

 

………………………………………….               ……………. ………………………………. 

/podpis rodzica lub opiekuna prawnego/                        /podpis osoby reprezentującej projektodawcę/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


	Zaświadczenie

