
Uchwała Nr 221/XXIV/2005  
Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 21 marca 2005 roku 

 
 

zmieniaj�ca uchwał� w sprawie: trybu wdra�ania działa� 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

dla których beneficjentem ko�cowym jest Urz�d Marszałkowski 
Województwa �l�skiego w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - 
Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne) 
 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorz�dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z pó�n.zm.)  
 
 

uchwala si�, co nast�puje: 
 
 

§ 1 
W zał�czniku 2 do uchwały Nr  170/XVI/2004 Rady Powiatu  w Kłobucku z 
dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: trybu wdra�ania działa� 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla 
których beneficjentem ko�cowym jest Urz�d Marszałkowski Województwa 
�l�skiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II – Działanie 2.2 – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) zmienionej uchwał� Nr 
180/XVII/2004 Rady Powiatu z dnia 26 lipca 2004 roku, w tej sprawie 
wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
1) w § 2 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„ § 2 ust. 1 lit a) wykazuj� miesi�czny dochód na osob� za rok 2003, nie 
wy�szy ni� kwota uprawniaj�ca do uzyskania �wiadcze� rodzinnych, 
wyliczony w sposób zapisany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
�wiadczeniach rodzinnych (Dz.U.2003 nr 228, poz. 2255, z 2004r. 
poz. 305 i Nr 64, poz. 593)”, 

 
2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
 „ § 3 Pomoc materialna nie przysługuje studentom: 

a) oczekuj�cym na powtarzanie semestru, 
b) przebywaj�cym na urlopie dzieka�skim, z wył�czeniem urlopu  
    zdrowotnego, 
c) posiadaj�cym tytuł magistra” 

 



3) § 8 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 8  1. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów    
            przyznawane s� na okres 9 miesi�cy, tj. od dnia 1 pa�dziernika 2004   

roku do dnia 30 czerwca 2005 roku”. 
2. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych refundacj� 

obejmuje si� wydatki poniesione w okresie od dnia 15 wrze�nia 2004 
roku do dnia 30 czerwca 2005 roku”. 

 
4)  § 9 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 9 Wysoko�� stypendium wynosi miesi�cznie: 
    1. 1/ 200 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z § 2 ust. 1  
              lit. b), którzy wykazuj� miesi�czny dochód na osob� za rok 2003 do  
              316 zł netto,  
 2/ 137 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z § 2 ust. 1  
              lit. b), którzy wykazuj� miesi�czny dochód na osob� za rok 2003 od   
              316,01 zł netto do 504 zł netto, 
 3/ 150 zł dla studentów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c), którzy wykazuj�   
              miesi�czny dochód na osob� za rok 2003 do 316 zł netto. 
 
    2. 1/ Dla studentów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c), którzy wykazuj�  
             miesi�czny dochód na osob� za rok 2003 od 316,01 zł netto              
             do 504 zł netto, zostanie przyznane �wiadczenie w przypadku, gdy  
             pozostan� �rodki po udzieleniu stypendium studentom                  
             znajduj�cym si� w przedziale dochodów od 0 – 316 zł. 
 2/Dla studentów, o których mowa w pkt. 1 �wiadczenie wypłacane  
             b�dzie w wysoko�ci 137,55 zł miesi�cznie”. 
 
5)  §  11 otrzymuje brzmienie: 
 „§11 Lista stypendystów b�dzie dost�pna w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Kłobucku w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia”. 
 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza si� Staro�cie Powiatu Kłobuckiego. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �l�skiego. 
 
 
 
 
 


