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Rady Gminy Pawłowice
z dnia 12.03.2004

REGULAMIN
PROGRAMU STYPENDIALNEGO „SZANSA”

Gmina Pawłowice wyraża potrzebę wsparcia finansowego dla najzdolniejszej młodzieży  z terenu gminy, która
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a ma ambicje kształcenia się w państwowych szkołach wyższych.
Absolwenci szkół średnich / ponadgimnazjalnych, a także studenci zamieszkujący na terenie gminy Pawłowice mają
szansę kontynuowania nauki i zdobycia wyższego wykształcenia. Program stypendialny ma ich zachęcić do
podnoszenia kwalifikacji a w przyszłości zwiększyć szanse na zdobycie pracy.

I Postanowienia ogólne

1. W budżecie gminy  każdego roku wyodrębnia się środki finansowe  na realizację Programu stypendialnego
„SZANSA”.

2. Fundusz  programu tworzą:
a) środki budżetu gminy,
b) wpłaty i darowizny wnoszone przez osoby fizyczne i prawne w walucie polskiej i obcej,
c) środki z licytacji otrzymanych darów rzeczowych,
d) środki pozyskane z innych źródeł np. funduszy Unii Europejskiej,

3. Obsługę administracyjno – finansową zapewnia Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach.
4. Nadzór nad realizacja Programu sprawuje Wójt Gminy.
5. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową przez cały okres trwania studiów,  jeżeli będzie spełniał

wymogi niniejszego regulaminu.
6. Dofinansowanie może być przyznane tylko na edukację w państwowej  dziennej uczelni:

a) studia wyższe,
b) studia licencjackie.

II Osoby uprawnione do ubiegania się pomoc stypendialną

1. O przyznanie pomocy finansowej z programu stypendialnego „SZANSA” mogą ubiegać  się osoby, które na stałe
zamieszkują na terenie gminy Pawłowice, są absolwentami szkół średnich / ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Gminę Pawłowice lub studentami studiów dziennych uczelni państwowych, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) otrzymał świadectwo maturalne z wyróżnieniem,
osiągają średnią ocen z egzaminów na koniec  roku   akademickiego co najmniej 4, 00
mają udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe (olimpiady z przedmiotów obowiązkowych), sportowe,

artystyczne  na szczeblu krajowym.
2. Dochód netto na jednego członka rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie może
przekraczać 75 % minimalnego wynagrodzenia.

III Komisja Stypendialna

1.Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna w składzie:
a) trzech przedstawicieli Rady Gminy,
b) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy.

2.Komisję Stypendialną powołuje imiennie Rada Gminy odrębną uchwałą.
3. Pierwsze spotkanie Komisji organizuje przewodniczący Rady Gminy Pawłowice. Komisja spośród siebie wybiera
przewodniczącego.

4. Komisja  pracuje co najmniej w składzie 4/5.
5. Komisja na podstawie budżetu Programu Stypendialnego „SZANSA” oraz złożonych wniosków ustala ilość
stypendiów biorąc pod uwagę:
- najniższy dochód
- najwyższą średnią
w wysokości  do kwoty wolnej od podatku dochodowego.



IV. Zasady przyznawania stypendium „SZANSA”
1. Kandydat na stypendystę składa wniosek (zał. nr 1) oraz niezbędne dokumenty w terminie  do 15 września

każdego roku.
2. Wnioski kierowane są do Komisji Stypendialnej,  przez sekretariat Urzędu Gminy.                    
3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 września każdego roku.
4. Komisja z posiedzenia sporządza protokół, który zawiera:

a) datę i miejsce posiedzenia Komisji,
b) imię i nazwisko członków Komisji,
c) wykaz wszystkich wniosków złożonych o przyznanie stypendium,
d) analizę treści wniosków,
e) decyzję o przyznaniu stypendium,
f) załącznikiem do protokołu są wszystkie zgłoszone wnioski.

5.Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od
października do czerwca roku następnego.
6. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa zawarta pomiędzy
Wójtem Gminy Pawłowice a stypendystą.

V   Postanowienia końcowe

1. Nie przyznanie stypendium osobie ubiegającej się, nie tworzy prawa do jakichkolwiek roszczeń względem
Urzędu Gminy w Pawłowicach.

2. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie wymaga uzasadnienia ze strony Komisji i Urzędu Gminy.
3. Zmiany do niniejszego regulaminu wprowadza  Rada Gminy .


