
Uchwała Nr 178/XXVII/2005
Zmieniająca uchwałę Nr 151/XXII/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie
przystąpienia do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – II Priorytet,
Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym/dotującym.

Uchwała Nr 178/XXVII/2005

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 stycznia 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr 151/XXII/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września  2004 r. w sprawie
przystąpienia  do  projektu  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  –  II  Priorytet,
Działanie  2.2.  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy stypendialne”  dla  uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym/dotującym.

Na podstawie art. 12 ust. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie  oświaty  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2004  r.  Nr 256,  poz.  2572)  Rada  powiatu  uchwala,  co
następuje:

§ 1

W  załączniku nr 1 do uchwały Nr 151/XXII/2004 z  dnia  30 września  2004 w sprawie  przystąpienia  do
projektu  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  –  II  Priorytet,  Działanie  2.2.
„Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”  dla  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych dla których powiat Otwocki jest organem prowadzącym/dotującym, zmienia się treść:

1. § 5 pkt III, który otrzymuje brzmienie „Stypendium przyznaje się na okres nie dłuŜszy niŜ od listopada
do czerwca roku szkolnego 2004/2005, w wysokości średnio do 150 zł miesięcznie, maksymalnie do 1200 zł
w skali roku”.
2.  §  7  pkt  2,  który  otrzymuje  brzmienie  „Średnia  miesięczna  kwota  stypendium wynosi  do  150  zł,
maksymalnie do 1200 zł w skali roku”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmniejszeniem przez Urząd Marszałkowski kwoty przyznanej na stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, o którą wnioskował Powiat Otwocki konieczne jest dokonanie zapisów pozwalających
na przyznanie stypendiów wszystkim ubiegającym się.

 


