OBWIESZCZENIE NR 2/2016
RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 28 lipca 2016 r.
o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały Nr VI/63/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i zasad udzielania pomocy materialnej
na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych
aktów
prawnych
(Dz.
U.
z
2016
poz.
296
ze
zm.)
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala co następuje:
§ 1. Postanawia się ogłosić w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr VI/63/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków i zasad udzielania pomocy materialnej na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu
Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych uchwałą nr IX/89/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/63/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26
marca 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i zasad udzielania pomocy materialnej na
zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
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UCHWAŁA NR VI/63/2015
RADY POWIATU W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i zasad udzielania pomocy materialnej na zwiększenie
szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.), uchwały nr XXXIX/316/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 maja
2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i Młodzieży w Powiecie Nowomiejskim oraz uchwały nr VI/62/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w
sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/316/2013 roku Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29
maja 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i Młodzieży w Powiecie Nowomiejskim uchwala się co następuje:
§1. Ustala się szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy materialnej na zwiększenie szans
edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych.
§2. Traci moc uchwała nr XL/331/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uczniom szkół ponadgimnazjalnych na
zmniejszenie skutków finansowych, które poniosą w związku ze zmiana siedziby szkół na terenie Powiatu
Nowomiejskiego, o co najmniej 20 km spowodowaną działaniami Organów Powiatu mającymi na celu
wyrównanie szans edukacyjnych tej młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych
sprawach.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2015 roku.
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Załącznik nr 1 do uchwały VI/63/2015
Rady Powiatu w Nowym Mięście Lubawskim
z dnia 26 marca 2015 roku
Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy materialnej na zwiększenie szans edukacyjnych
uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych.

§ 1. Określa się szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy materialnej na zwiększenie szans
edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do kształcenia w
szkołach ponadgimnazjalnych zwane dalej warunkami.
§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1. szkole - należy przez to rozumieć wszystkie szkoły ponadgimnazjalne każdego typu
2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły o której mowa w pkt. 1.
§ 3. 1. Program realizowany jest poprzez przyznanie stypendium uczniom klas I w roku szkolnym 2015/2016
oraz uczniom klas I w latach następnych.
2. Warunkiem otrzymania stypendium jest zamieszkanie w miejscowości, która oddalona jest od siedziby
wybranej szkoły co najmniej 16 km. Zakwaterowanie w internacie szkoły nie wyłącza prawa do przyznania
stypendium według wyżej wskazanego kryterium.
3. Warunkiem otrzymania stypendium przez pełen okres jest nieopuszczenie bez usprawiedliwienia w
ciągu miesiąca nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych
4. Weryfikacji prawa do stypendium dokonuje się w zakresie określonym w ust. 3 po zakończeniu każdego
miesiąca nauki w szkole w której zostało przyznane stypendium. W przypadku gdy stypendium zostało
przyznane przez Starostę Nowomiejskiego uczeń zobowiązany jest do 10 każdego miesiąca dostarczyć do
Starosta Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oryginalne zaświadczenie ze szkoły do której
uczęszcza, że w miesiącu za który należy się wypłata stypendium był uczniem szkoły oraz oryginalne
zaświadczenie ze szkoły o liczbie nieusprawiedliwionych godzin.
5. Niewypełnienie warunków o których mowa w ust. 3 powoduje utratę prawa do stypendium za dany
miesiąc
6. Zmiana typu szkoły nie powoduje utraty prawa do stypendium i nie wpływa na jego pierwotnie
przyznaną wysokość. W przypadku zmiany szkoły niezbędna dokumentacja związana z prawem do
stypendium przekazana zostaje do nowej szkoły jeżeli jest to szkoła dla której organem prowadzącym jest
Powiat Nowomiejski. W przypadku zmiany szkoły na szkołę dla której organem prowadzącym nie jest
Powiat Nowomiejski niezbędna dokumentacja związana z prawem do stypendium zostaje przekazana do
Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
7. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie, którzy otrzymali pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium są
zobowiązani powiadomić organ, który przyznał stypendium o zmianie sytuacji, która stanowiła podstawę
przyznania stypendium w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
§ 4. 1. Z wnioskiem stanowiącym zał. nr 1 do warunków o przyznanie stypendium dla ucznia klasy I
występuje rodzic/prawny opiekun.
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2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły dla której organem
prowadzącym jest Powiat Nowomiejski lub Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Wydział Oświaty, Kultury i Promocji w przypadku gdy wybrana szkoła ma inny organ prowadzący niż
Powiat Nowomiejski. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września w roku
rozpoczęcia nauki w danej klasie w szkole łącznie z oświadczeniem o adresie zamieszkania na pobyt stały
stanowiącym zał. nr 2 do warunków.
3. Wnioski rozpatruje oraz weryfikuje Komisja stypendialna powoływana przez Dyrektora szkoły jeżeli
wniosek został złożony do szkoły lub Starostę Nowomiejskiego jeżeli wniosek został złożony do Starosta
Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim .
4. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 30 września każdego roku.
5. Dyrektor szkoły lub Starosta Nowomiejski zawiadomi na piśmie rodziców/prawnych opiekunów o
przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy stypendialnej.
6. Pomoc przekazywana będzie na podstawie zawartej umowy pomiędzy dyrektorem szkoły lub Starostą
Nowomiejskim a rodzicem/prawnym opiekunem.
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. W przypadku odmowy przyznania stypendium przez dyrektora szkoły odwołanie przysługuje w ciągu 7
dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
za pośrednictwem dyrektora szkoły. W przypadku odmowy przyznania stypendium przez Starostę
Nowomiejskiego przysługuje możliwość odwołania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji do Zarządu
Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego.
9. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim o
zabezpieczenie środków finansowych dla szkoły na wypłatę pomocy stypendialnej w kwocie wynikającej
z listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
§ 5. 1. Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w roku szkolnym z
zastrzeżeniem § 3 ust.3 i 5.
2. Stypendium wypłacane jest przez szkołę lub Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w
ratach miesięcznych w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, za który uczeń nabył
prawo do stypendium.
3. Wysokość stypendium uzależniona jest od odległości pomiędzy najbliższym przystankiem środka
komunikacji publicznej w miejscu zamieszkania ucznia a przystankiem w miejscu siedziby wybranej
szkoły zgodnie z informacją zawartą we wniosku złożonym przez rodziców/prawnych opiekunów (
załącznik nr 1 do niniejszych warunków) i wynosi :
Kwota stypendium w zł – wysokość raty
miesięcznej
1.
16 km i więcej
50,00
2.
26 km i więcej
70,00
Odległość o której mowa wyżej liczona jest zgodnie z trasą publicznego środka komunikacji
publicznej.
Lp.

Odległość w km

4. Organowi prowadzącemu przysługuje prawo kontroli przyznanych stypendiów w każdym etapie w
każdym czasie.
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§6 . 1. Środki finansowe na pomoc stypendialną uczniom zostaną przekazane szkole, dla której organem
prowadzącym jest Powiat nowomiejski. Środki finansowe dla uczniów, którzy pobierają naukę w szkole dla
której organem prowadzącym nie jest Powiat Nowomiejski zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu.
2. Pomoc będzie przekazywana na konto wskazane przez rodzica/prawnego opiekuna.
3. Dyrektor szkoły starosta Nowomiejski do 30 września każdego roku i po I semestrze w każdym roku
szkolnym oraz na zakończenie roku szkolnego przekaże Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście
Lubawskim informację o liczbie uczniów, którzy korzystali z pomocy zgodnie z warunkami niniejszej
uchwały oraz sumę wydatkowanych środków na pomoc stypendialną.
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Załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie stypendium

Imię i nazwisko ucznia
PESEL
Nazwa i adres szkoły ucznia
Adres zamieszkania ucznia
Odległość pomiędzy najbliższym
przystankiem środka komunikacji
publicznej w miejscu zamieszkania
ucznia a przystankiem w miejscu siedziby
wybranej szkoły
Typ szkoły
Kierunek kształcenia
Telefon kontaktowy

…………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

………………………………………
(data)
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Załącznik nr 2

Oświadczenie o adresie zamieszkania na pobyt stały

Oświadczam, że moje dziecko zamieszkuje na pobyt stały pod następującym adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

………………………………………
(data)
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