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UCHWAŁA NR 309/XLV/2006

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie przystąpienia do projektu „Równy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego – II Priorytet, Działanie 2.2. „wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy

stypendialne” oraz ze środków budŜetu państwa, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których
Powiat Otwocki jest organem prowadzącym/dotującym.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.U. z  2004 r. Nr 256,  poz. 2572) oraz  na podstawie  § 1 rozporządzenia  Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz.2051 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 1.

Powiat  Otwocki  przystępuje  do projektu „Równy start”, współfinansowanego z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  –  II  Priorytet,  Działanie  2.2.  „wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy
stypendialne”  oraz  ze  środków  budŜetu  państwa,  którym objęci  są,  spełniający  łącznie  następujące
kryteria, uczniowie:
-  szkół  ponadgimnazjalnych,  kończących  się  maturą,  publicznych  i  niepublicznych  posiadających
uprawnienia szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, dla których organem prowadzącym lub
dotującym jest Powiat Otwocki;
- pochodzący z  rodzin znajdujących się  w trudnej  sytuacji  materialnej  – uwzględniający próg dochodu
rodziny lub dochodu osoby uczącej się na kwotę do 350 zł netto za 2005r, określony w Ramowym Planie
Realizacji Działania na rok 2006 przyjętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
- mieszkający na terenach wiejskich (połoŜonych poza granicami administracyjnymi miast, miastach do 5
tys.  mieszkańców oraz  miastach do 20 tys. mieszkańców,  w których nie  ma szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą).

§ 2.

UpowaŜnia się dwóch członków Zarządu Powiatu Otwockiego – Pana Starostę Mirosława Pszonkę i Pana
Wicestarostę  Krzysztofa  Boczarskiego  do  podejmowania  wszelkich  działań  związanych  z  realizacją
projektu  „  Równy  start”  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  –  II  Priorytet,
Działanie  2.2.  „wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”  oraz  ze  środków
budŜetu państwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zabezpieczone zostały środki na finansowanie stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieŜy z terenów wiejskich, zgodnie z zapisami Uzupełnienia
Zintegrowanego  Programu  Rozwoju  Regionalnego.  Ostatecznymi  Odbiorcami  projektu  są  organy
prowadzące/dotujące  szkoły  ponadgimnazjalne  kończące  się  maturą.  Europejski  Fundusz  Społeczny
finansuje 67,84% wydatków na w/w stypendia, 32,16% pochodzi z rezerwy celowej Ministerstwa Edukacji i
Nauki.

 


