
Uchwała Nr 218/XXXII/2005
Uchwała 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 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.
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 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co
następuje:

§ 1.

Powiat Otwocki przystępuje do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – II
Priorytet,  Działanie  2.2.  „wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”,  którym
objęci  są  uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych publicznych i  niepublicznych posiadających  uprawnienia
szkoły publicznej, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Otwocki:
1) pochodzący z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji  materialnej  – uwzględniający próg dochodu
rodziny lub dochodu osoby uczącej się określony- na kwotę do 350 zł netto za 2004r- w Ramowym Planie
Realizacji Działania na rok 2005 przyjętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
2) 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);
3)  podejmujący naukę  lub  uczący się  w  szkole  umoŜliwiającej  uzyskanie  świadectwa  maturalnego  (z
wyłączeniem szkół dla dorosłych).

§ 2.

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umoŜliwiających  uzyskanie  świadectwa  maturalnego  w  roku
szkolnym 2005/2006 (wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5), dla których organem prowadzącym/dotującym jest
Powiat Otwocki”- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zabezpieczone są środki na finansowanie stypendiów na
wyrównywanie  szans  edukacyjnych dla  młodzieŜy z terenów wiejskich, zgodnie z zapisami Uzupełnienia
Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentami końcowymi projektu mogą być organy
prowadzące/dotujące  szkoły  ponadgimnazjalne  kończące  się  maturą.  Europejski  Fundusz  Społeczny
finansuje  68,05%  kwalifikujących  się  wydatków  publicznych,  31,95%  pochodzi  z  rezerwy  celowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


