
Uchwała Nr XXXIV / 270 / 2006

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w  sprawie: przystąpienia  do  umowy  pomiędzy  powiatami  i  gminami  województwa  kujawsko  – 

pomorskiego  w  celu  przygotowania  i  realizacji  projektów  stypendialnych  dla  uczniów  szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do umowy pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko – pomorskiego w celu 

wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

wdrażanego  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  (ZPORR)  – 

Priorytet  II,  Działanie  2.2.,  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

§ 2.

Przystąpić do umowy pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko – pomorskiego w celu 

wspólnego  przygotowania  i  realizacji  projektu  stypendialnego  dla  studentów  państwowych  i 

niepaństwowych  szkół  wyższych,  wdrażanego  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytet  II,  Działanie  2.2.,  „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Budżetu Państwa.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski



Uzasadnienie

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w Priorytecie II, Działanie 

2.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”,  organy  prowadzące  oraz 

dotujące szkoły ponadgimnazjalne oraz powiaty, mogą przygotować projekty i ubiegać się o finansowanie 

wypłat stypendiów dla:

– młodzieży wiejskiej,  która z  powodu sytuacji  materialnej  rodziny natrafia  na bariery utrudniające 

podejmowanie lub kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie 

świadectwa dojrzałości/maturalnego,

– studentów  pochodzących  z  obszarów  zagrożonych  marginalizacją,  których  sytuacja  materialna 

rodziny stanowi istotną barierę w dostępie do kształcenia na poziomie uczelni wyższych.

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Programu Stypendialnego dla uczniów oraz dla studentów jest 

zgodna  zarówno  z  zapisami  Uzupełnienia  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 

Regionalnego, jak i ze strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego, kładącej nacisk na 

równomierny rozwój powiatów. 

Wspólna realizacja Programów Stypendialnych obu typów pozwala ujednolicić wysokość stypendiów dla 

uczniów i studentów w całym województwie.


