UCHWAŁA NR VI/105/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla
słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się
w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach
kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych
prowadzonych przez Województwo Podkarpackie
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1), art. 90s ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.2),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr LIV/653/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy osiągających
najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium
pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie
wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów i słuchaczy
osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych
warunkach materialnych”.
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się regulamin udzielania:
1) stypendiów dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce,
2) stypendiów dla uczniów i słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach
materialnych,
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- uczących się w szkołach policealnych i w szkołach policealnych dla
dorosłych wchodzących w skład medyczno-społecznych centrów kształcenia
zawodowego
i ustawicznego
prowadzonych
przez
Województwo
Podkarpackie.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez to szkoły policealne,
szkoły policealne dla dorosłych wchodzące w skład medyczno-społecznych
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez
Województwo Podkarpackie,
2) słuchaczach – rozumienie się przez to uczniów szkół policealnych oraz
słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych.”,
3) w § 2:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala Zarząd Województwa
Podkarpackiego w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie
Województwa Podkarpackiego.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zarząd Województwa Podkarpackiego każdorazowa ustala:
1) miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie słuchacza,
2) średnią ocen,
- uprawniającą do stypendium.”,
4) w § 3:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uczy się w szkole dla młodzieży lub w szkole dla dorosłych,”,
b) w ust. 3 pkt 1 – 2 otrzymuje brzmienie:
„1) uczy się w szkole dla młodzieży lub w szkole dla dorosłych,
2) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.”,
c) ust. 4 zdanie poprzedzające otrzymuje brzmienie:
„4. Dochód, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 oznacza dochód w rozumieniu
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z
2013 r. poz. 1456, z późn. zm.). Dokumentem potwierdzającym wysokość
dochodu jest odpowiednio:”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wzory zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w ust. 4 określa
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz.U. z 2013 r. poz. 3 ).”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Stypendia przyznaje się na okres od dnia 1 września do dnia 31 stycznia
oraz na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.”,
5) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie zbiegu tytułów do stypendium za najlepsze wyniki w nauce oraz do
stypendium dla słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych
przysługuje stypendium z każdego tytułu.”,

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek odpowiednio do
właściwej komisji stypendialnej w terminie:
1) do dnia 31 grudnia i 30 czerwca danego roku – w przypadku stypendium za
trudne warunki materialne,
2) niezwłocznie po zakończeniu danego semestru – w przypadku stypendium za
najlepsze wyniki w nauce.”,
7) w § 6:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustaloną listę, o której mowa w ust. 3 pkt 4 i uzasadnienie dokonanego
wyboru wraz z wnioskami słuchaczy ubiegających się o stypendium
dyrektorzy szkół niezwłocznie przekazują Zarządowi Województwa
Podkarpackiego.
b) skreśla się pkt 5.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

