
Uchwała Nr XXXI / 242 / 2006 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie:  zmian w Regulaminie  przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w  roku szkolnym              
2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim przyjętych uchwałą Nr XXIX/226/2006 
Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r. 

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

powiatowym ( Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Szydłowcu 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1

Przyjmuje się następujące zmiany w Regulaminie przyznawania 
i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w  roku szkolnym 
2006/2007 dla Powiatu Szydłowieckiego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/226/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.: 

 
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo 

określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie finansowej z zaświadczeniem 
o uczestnictwie w zajęciach szkolnych”. 

 
2. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń (spośród wymienionych w § 3 ust. 2) podejmują
stypendyści w pisemnym oświadczeniu o wykorzystaniu przyznanego stypendium”. 

 
3. W § 5:

a) w ust. 2 dopisuje się po kropce zdanie drugie w brzmieniu: 
„Pozostali uczniowie spełniający kryteria tworzą listę rezerwową”. 

b) w ust. 5 skreśla się kropkę i dopisuje się: „oraz uzyskanie zaświadczenia 
(indywidualnie lub zbiorowo) Dyrektora szkoły wydanego w porozumieniu 
z Wychowawcą o uczestnictwie w zajęciach szkolnych. Wzory zaświadczeń stanowią
załączniki nr 5 i 6 do niniejszego Regulaminu. 

c) wprowadza się ust. 8 w brzmieniu: „Uczniowie są zobowiązani do: 
a) złożenia jednorazowo na cały rok szkolny pisemnego oświadczenia 

o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne, 
b) dostarczenia po zakończeniu roku szkolnego kserokopii świadectwa 

ukończenia klasy/szkoły lub świadectwa maturalnego”. 
4.   W § 6: 

a) w ust. 1 dopisuje się ppkt „d”, „e”, „f” w brzmieniu: 
d) „złożenie pisemnego oświadczenia przez ucznia o wykorzystaniu 

stypendium na cele edukacyjne”, 
e) „dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia klasy/szkoły

lub świadectwa maturalnego po zakończeniu roku szkolnego”, 
f) „dołączenie zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych”, 

b) w ust. 4 skreśla się kropkę i dopisuje się: „wraz z listą rezerwową”, 



c) w ust. 5 dopisuje się po wyrazach: „o przyznaniu stypendium” słowa: „lub wpisaniu 
na listę rezerwową”. 

 
5. W § 7 dopisuje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

a) ust. 4: „W przypadku zaniedbania obowiązku szkolnego przez ucznia zostaje 
on wykluczony z projektu, a na jego miejsce wprowadza się kolejną osobę z listy 
rezerwowej stypendystów”, 

b) ust. 5: „Uczeń wykluczony z projektu nie zwraca kwoty wypłaconej przed 
wykluczeniem, natomiast osoba z listy rezerwowej otrzymuje pozostałą kwotę
przypadającą na wykluczonego ucznia”. 

 
6. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Organ prowadzący/dotujący szkoły ponadgimnazjalne publiczne/niepubliczne kończące 
się maturą jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów w 
formie finansowej z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych, rozliczanie 
otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji 
związanej z programem”. 
 

7. W § 10:
a) w ust. 1 dopisuje się w ppkt „c” na końcu po przecinku: „5 i 8”, 
b) po ppkt „c” dopisuje się ppkt „d”, „e”, „f” w brzmieniu: 

d) „przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu 
w wysokości 6 godzin lub do 10 godzin w uzasadnionych przypadkach”, 

e) „nie przedłożył pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu stypendium 
na cele edukacyjne do 31 października 2006 r.”, 

f) „nie dostarczył kserokopii świadectwa szkolnego”, 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dyrektora szkoły zobowiązuje się do bieżącego 

pisemnego informowania Projektodawcy o wystąpieniu sytuacji wymienionych 
w ust. 1”, 

d) skreśla się ust. 4. 
 

8. W załączniku nr 4 dotyczącym Umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 
2006/2007 § 2 otrzymuje brzmienie:  
„Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania 
stypendium zgodnie z Regulaminem i pisemnym oświadczeniem o wykorzystaniu 
stypendium na cele edukacyjne”. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. 
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący  

 Rady Powiatu w Szydłowcu 
 

inż. Jan Gula 


