
Uchwała Nr 351/XXXVII/2006  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia 24 maja 2006 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 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 
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.) 
 
 

uchwala się, co następuje:  
 
 

§ 1. 
W załączniku nr 2 do uchwały Nr 170/XVI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 
24 czerwca 2004 r. w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II – 
Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) 
zmienionej uchwałami Nr 180/XVII/2004 Rady Powiatu z dnia 26 lipca 2004 roku,                     
Nr 221/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 2005 roku, 
Nr 234/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku, 
Nr 266/XXVIII/2005 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2005 roku, 
Nr 343/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 kwietnia 2006 roku, w tej 
sprawie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §4, pkt 8) traci moc 
2) w §8, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendia przekazywane 
będą w formie gotówkowej, na podstawie kwartalnych zaświadczeń 
/Załącznik Nr 1a do Regulaminu przyznawania stypendium/ o uczestnictwie 
ucznia w zajęciach szkolnych.” 

3) w §8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„Uczniowie/osoby podpisujące w imieniu uczniów umowy o przekazywaniu 
stypendium, zobowiązane są do złożenia jednorazowo za cały rok szkolny, 
pisemnego oświadczenia /Załącznik Nr 1b do Regulaminu przyznawania 
stypendium/ o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne 
oraz przedstawiają na koniec roku szkolnego świadectwo ukończenia 
klasy/świadectwa maturalnego ucznia pobierającego świadczenia 
stypendialne. Kopie świadectw stanowić będą załącznik do dokumentacji 
uczniów.” 
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4) w §8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium z powodu jego nieobecności 
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia, w szkolnym planie nauczania /Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 7 września 2004 roku w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.).” 

5) w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 266/XXVIII/2005 Rady Powiatu w 
Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2005 roku, pkt 4.4 Część I wniosku o 
przyznanie stypendium otrzymuje brzmienie:  
„Forma gotówkowa przekazywania stypendium” 

 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kłobuckiego. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


