Załącznik do Aneksu Nr 4 z dnia 26czerwca
2006 r. do Porozumienia z dnia 9 sierpnia
2004 r. w sprawie przygotowania i i realizacji
projektu stypendialnego

Załącznik do uchwały Nr XLIV/519/06
Rady Miasta Chełm
z dnia 31sierpnia 2006 r.

Unia
Europejska

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom,
przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
Budżetu Państwa.
I. Postanowienia ogólne
§1
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „obszary zmarginalizowane” – obszary wiejskie (obszary 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 powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji,
2) „trudna sytuacja materialna” – (sytuacja rodziny, której dochód w przeliczeniu na osobę
lub dochód osoby uczącej się, jest nie wyższy niż kwota uprawniająca do uzyskania
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świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) z uwzględnieniem progu dochodu w
przeliczeniu na osobę, określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji
Działania na 2006 r. przez Instytucję Wdrażającą.
§2
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów, jest zgodny z Uzupełnieniem ZPORR
oraz zapisami Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2006 przyjętego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
§3
Stypendium w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego przyznawane jest studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego,
§4
1.

Stypendia przyznawane są na wniosek studenta.

2.

Weryfikację merytoryczną i formalną wniosków, o których mowa w ust. 1 prowadzą
komórki organizacyjne, zwane dalej komórkami, zajmujące się realizacją programu
stypendialnego.

3.

Komórka w terminie do 20 października 2006 r. sprawdza prawidłowość złożonych
wniosków i w terminie do 31 października 2006 r. przedkłada Komisji Stypendialnej
powołanej na okres roku akademickiego 2006/2007.

4. Komisję, o której mowa w ust. 3, powołuje osoba lub organ podejmujący ostateczne decyzje
w imieniu Miasta Chełm.
5. Komisja Stypendialna wyłania listę stypendystów oraz listę rezerwową i przedkłada ją do
zatwierdzenia osobie lub organowi podejmującemu ostateczne decyzje w imieniu Miasta
Chełm.
6. Organ lub osoba podejmujące ostateczne decyzje w imieniu Miasta Chełm przyznaje
stypendium.
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II. Formy pomocy
§5
1.

Stypendia są przekazywane w formie finansowej na cele szczegółowo określone
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.

Student może wydatkować stypendium na całkowite lub częściowe pokrycie:
1) kosztów zakwaterowania w akademiku lub na stancji,
2) kosztów posiłków w stołówce,
3) kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyższych,
4) kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
5) opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym,
zaocznym i eksternistycznym,

3. Decyzję o wyborze świadczeń możliwych do sfinansowania podejmują stypendyści.
III. Zasady i warunki przyznawania stypendiów
§6
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1)studiują w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym
w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych1,
2) posiadają stałe zameldowanie na obszarze Miasta Chełm będącego stroną Porozumienia
i jednocześnie na obszarze zdefiniowanym jako obszar zmarginalizowany,
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 250 zł netto lub 289,20 zł
netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, (zmiana dochodu w trakcie roku akademickiego nie ma wpływu
na prawo do wypłaty stypendium).

1

jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz wyższe szkoły zawodowe działające na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca
1997r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U.Nr 96, poz. 590 z późn. zm.)
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W przypadku wniosków złożonych przez osoby, których członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności, na potrzeby prowadzenia procesu wyboru
stypendystów wysokość dochodów na osobę w rodzinie należy przemnożyć przez
współczynnik 0,864 w celu urealnienia dochodów w stosunku do dochodów
wykazywanych we wnioskach pozostałych osób.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się oraz dochód
studenta samodzielnego finansowo jest naliczany na podstawie art. 5 ust.1-7 oraz
ust. 8a -9 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
228, poz. 2255 z późn. zm.), a 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
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 przyjętych przez GUS, roczny dochód z 1 ha
przeliczeniowego w 2006 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2005 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, 17-24 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.)
4) urodzili się po 31 grudnia 1981 r.
5) nie powtarzają roku akademickiego, nie miały udzielonego urlopu dziekańskiego
(nie dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki,
6) nie posiadają tytułu magistra i nie kontynuują nauki na innym kierunku.
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.
3. W przypadku spełnienia kryteriów z ust. 1 oraz jednakowej dochodowości przez większą
liczbę studentów niż możliwości finansowe Miasta Chełm, decyzję o wyborze stypendysty
podejmuje Komisja.
4. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od października do lipca danego roku
akademickiego.
5. Wypłaty stypendiów dokonuje Miasto Chełm.
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IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§7
1.

Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 1 do Regulaminu, w siedzibie Urzędu Miasta Chełm,
2) dołączenie do wniosku oświadczenia o dochodach rodziny uzyskanych w roku
poprzedzającym datę złożenia wniosku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2
do

Regulaminu,

udokumentowanego

oryginałami

odpowiednich zaświadczeń

lub oświadczeń,
3) dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub
o kontynuowaniu studiów w roku akademickim, w którym stypendium ma być udzielone.
4) Miasto Chełm zastrzega sobie prawo żądania aktualnego zaświadczenia
o kontynuowaniu nauki na studiach przed terminem posiedzenia Komisji.
5)

kserokopię

dowodu

osobistego

jako

potwierdzenie

miejsca

zameldowania

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się w powiecie
weryfikacją formalną wniosków).
2. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów składa się osobiście w terminie
od 1 do 29 września 2006 roku.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komórka, o której mowa w § 4 ust. 2 może
zażądać od studenta przedstawienia innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na
obliczenie wysokości dochodu w rodzinie studenta.
4. Miasto Chełm zatwierdza, a następnie w terminie 7 dni ogłasza listę stypendystów.
5. Listę ogłasza się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie
projektu pomiędzy powiatem koordynującym a Instytucją Wdrażającą, jednak nie wcześniej
niż 6 listopada 2006 r.
6. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje
odwołanie.
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V. Wypłata stypendium
§8
1. Komisja zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia,
którego główne składniki zawiera wzór stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Miasto Chełm podpisuje ze studentem/studentką umowę przekazywania stypendium w roku
akademickim 2006/2007. Główne składniki umowy zawiera wzór stanowiący załącznik
Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku niezgłoszenia się studenta w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu
do podpisania umowy przekazywania stypendium (bez podania uzasadnionej przyczyny
lub braku usprawiedliwienia najpóźniej w terminie podpisania umowy), student traci prawo
do stypendium.
4. Maksymalna kwota stypendium wynosi 1500 zł.
5. Stypendium wypłacane jest w ratach, w wysokości 150 zł miesięcznie.
6. Stypendium w formie finansowej przekazywane jest na podane przez studenta konto.
7. Stypendium zostanie przekazane na wskazany przez studenta rachunek bankowy
pod warunkiem otrzymania środków finansowych na ten cel z Samorządu Województwa
Lubelskiego.
§9
Regulamin stanowi załącznik do porozumienia.
VI. Postanowienia końcowe
§ 10
1. Stypendysta zawiadamia Miasto Chełm w formie pisemnej, w terminie 7 dni o:
1) otrzymaniu z uczelni urlopu od zajęć z podaniem przyczyny jego udzielenia
potwierdzonym dokumentami z uczelni,
2) skreśleniu z listy studentów,
3) powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych
dokumentem z uczelni,
4) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w § 6 ust.1.
2.

Stypendysta jest zobowiązany do stawiennictwa na wezwanie Miasto Chełm w celu
dopełnienia niezbędnych formalności związanych z realizacją projektu.
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3. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz niestawienia się na wezwanie Miasta Chełm w
celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z realizacją projektu bez podania
uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym terminie, student traci prawo do otrzymywania
stypendium.
4.

Stypendia wypłacone po miesiącu, w którym wystąpiły zdarzenia, o których mowa
w ust. 1 podlegają zwrotowi na wskazane przez Miasto Chełm konto.

5. W przypadku gdy student traci prawo do otrzymywania stypendium, stypendium przyznaje
się kolejnej osobie z listy rezerwowej zatwierdzonej przez komisje stypendialną.
6. W przypadku, gdy student otrzymujący stypendium zawiadomi Miasto Chełm o zdarzeniach
powodujących ustanie prawa do wypłaty stypendium, Miasto Chełm realizujące wypłatę
stypendium wstrzymuje wypłatę od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zdarzenie
miało miejsce.
§ 11
Student jest zobowiązany do uczestnictwa w badaniach ankietowych dotyczących oceny
skuteczności przeprowadzonych działań w ramach pomocy stypendialnej.
§ 12
Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Przewodniczący Rady
Longin Bożeński
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