
Uchwała Nr CCCLI/155/06
Uchwała w sprawie powołania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul.
Karczewskiej 37 Komisji stypendialnej d.s. weryfikacji i opiniowania wniosków dot. przyznawania
stypendiów dla studentów pochodzących z terenu powiatu otwockiego w ramach programu „Wyrównanie
szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne” ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR CCCLI/155/06
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

Z DNIA 21.06.2006 r.

w sprawie powołania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej
37 Komisji stypendialnej d.s. weryfikacji i opiniowania wniosków dot. przyznawania stypendiów dla
studentów pochodzących z terenu powiatu otwockiego w ramach programu „Wyrównanie szans

edukacyjnych poprzez Programy stypendialne” ze Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie § 2 pkt 2 Regulaminu określającego 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
BudŜetu Państwa, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 220/XXXII/2005 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia  28  czerwca  2005r.,  zmienionej  Uchwałą  Nr 278/XLIII/2006  Rady Powiatu  w  Otwocku  z  dnia  28
kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do projektu „ Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne”  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  –  II  Priorytet,  przeznaczonego  dla
studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie powiatu otwockiego,
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję stypendialną w składzie:

1.Małgorzata Woźnicka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – przewodniczący,
2.BoŜenna Opalach – główny księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – członek,
3.Aldona Trzaskowska – specjalista d.s. kadr – członek,

§ 2

Do zadań Komisji stypendialnej naleŜy:
1.merytoryczna weryfikacja złoŜonych wniosków,
2.przyznanie stypendium

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr CCCXXX/147/06 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 05.04.2006 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania .

UZASADNIENIE

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziane są środki  na finansowanie stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieŜy z terenów wiejskich , zgodnie z zapisami Uzupełnienia do
Zintegrowanego  programu  operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  na  lata  2004  -  2006.Beneficjentem
końcowym projektu moŜe być powiat , na terenie którego student posiada stałe zameldowanie . Europejski
Fundusz  Społeczny  finansuje  75  %  kwalifikujących  się  wydatków  ,  reszta  pochodzi  ze  środków
Ministerstwa Gospodarki i Pracy .
Ramowy  Plan  Realizacji  Działania  2.2  ZPORR  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy
stypendialne" II typ projektów określa termin składania wniosków od dnia 5 czerwca do dnia 29 czerwca
2006 r., od godz. 9.00 do godz. 15.00 , zatem niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały,


