
                         UCHWAŁA  Nr  XVI/127/05                                       
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 11 lutego 2005 roku 
 

 

w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu  

                    Odrzańskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
 

 

 

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§1. Uchwala się „Regulamin przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu 

Odrzańskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, zwany 

w dalszej części uchwały „Regulaminem”.  

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§2. Regulamin określa tryb przyznawania oraz zasady wypłacania stypendiów uczniom Liceum 

Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim - ponadgimnazjalnej szkoły publicznej, dla której organem 

prowadzącym jest gmina Bytom Odrzański - którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery 

utrudniające naukę. 

 

§3. Stypendia finansowane są, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, a wypłacane są przez Urząd 

Miejski w Bytomiu Odrzańskim. 

 

§4. Program stypendialny prowadzony jest w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia 

dostępności do kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą dla osób 

pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją (zameldowanych na wsiach, poza granicami 

administracyjnymi miast i w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,  

w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą). 

 

 

Rozdział II 

Warunki przyznawania oraz rodzaje stypendium 
 

§5. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) podejmuje lub kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu Odrzańskim 

(z wyłączeniem LO dla dorosłych), 

2) posiada stałe zameldowanie na terenie wiejskim (teren położony poza granicami ad-

ministracyjnymi miast; miasta do 5 tysięcy mieszkańców oraz miasta do 20 tysięcy, w których nie 

ma szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, kończących się egzaminem maturalnym), 

3) pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny  

w przeliczeniu na osobę lub dochodzie ucznia nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania 

świadczeń rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255) – w roku szkolnym 2004/2005 nie wyższa niż 504zł netto lub 

583zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
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§6. Stypendium może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z nauką – na całkowite 

lub częściowe pokrycie kosztów: 

1) posiłków w stołówce szkolnej, 

2) zakupu podręczników do nauki, w tym wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, 

słowników itp., 

3) zakupu przyborów szkolnych, materiałów dydaktycznych, stroju gimnastycznego, 

4) dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

5) innych opłat i wydatków wymaganych  przez szkołę. 

 

§7. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń, wymienionych w §6, podejmuje uczeń. 

 

 

Rozdział III 

Zasady i tryb przyznawania oraz realizacji stypendium 
 

§8. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o stypendium jest złożenie w terminie do 15 września  

każdego roku w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim wniosku o przyznanie stypendium (wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz oświadczenia o dochodach rodziny (wzór stanowi załącznik 

nr 2 do Regulaminu), zaświadczeń potwierdzających: sytuację rodzinną i materialną ucznia, 

zameldowanie ucznia, rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki itp. 

 

§9. Wnioski złożone przez uczniów rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej 

„Komisją”, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański. 

 

§10. Komisja ustala listę stypendystów, z uwzględnieniem zasad określonych w §5, którą zatwierdza 

Burmistrz. 

 

§11. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

§12. Stypendium przyznawane jest uczniowi na czas trwania nauki w danym roku szkolnym nie dłużej 

jednak niż na okres 10 miesięcy. 

 

§13. Komisja corocznie ustala wysokość stypendium, biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych 

otrzymanych na realizację Programu Stypendialnego oraz liczbę złożonych przez uczniów wniosków -  

miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa od kwoty 250 zł. 

  

§14. Stypendium przekazywane jest w formie refundacji wydatków poniesionych wcześniej przez ucznia 

po ich udokumentowaniu. Udokumentowanie poniesionych kosztów polega na przedstawieniu 

dokumentów finansowych (faktur, rachunków, dowodów wpłaty, umów kupna-sprzedaży) 

potwierdzających fakt poniesienia wydatków wymienionych w  §6. 

 

§15. Urząd Miejski zawiadamia stypendystę o przyznaniu stypendium (wzór stanowi załącznik nr 3 do 

Regulaminu). 

 

§16. Umowę przekazywania stypendium (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu)  

z uczniem (jeśli ukończył 18 lat), rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia podpisuje Burmistrz Miasta  

i Gminy. 

 

§17. Realizacji stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń: 

1) przerwał naukę w szkole z przyczyn nieusprawiedliwionych, a przerwa trwała dłużej niż 5 dni 

roboczych, 

2) został skreślony z listy uczniów; 
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3) przestał spełniać warunki wymienione w §5, 

4) przedstawił fałszywe lub nieważne dokumenty wymienione w §8, 

5) został zawieszony w prawach ucznia, 

6) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych. 
 

§18. Rodzice ucznia lub uczeń, który ukończył 18 lat, otrzymujący stypendium są obowiązani 

powiadomić Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim, w terminie 7 dni, o wystąpieniu okoliczności 

wymienionych w §17.  

 

§19. Stypendia zrealizowane po wystąpieniu zdarzeń określonych w §17 podlegają zwrotowi na konto 

wskazane przez Urząd. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 

 
§20. Obsługę oraz realizację Programu Stypendialnego prowadzi Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim. 

 
§21. Urząd zastrzega sobie prawo do kontroli stypendystów w zakresie: 

1) prawidłowości wykorzystania stypendium, 

2) prawdziwości przedstawionych dokumentów. 

 

§22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:  

1) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący przy Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej w dniu 16 kwietnia 2004r., 

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 

§23. Wnioski złożone do dnia wejścia w życie uchwały załatwiane są zgodnie z przepisami niniejszej 

uchwały. 

 

§24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

(-) Andrzej Chmielewski 



 

Załącznik nr 1 

Wniosek o przyznanie stypendium  
 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
Priorytet II: „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” 

Działanie 2.2.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 
 

Nazwisko i imię ucznia 
 

 

Imiona rodziców, 

nazwisko rodowe matki 
 

Adres stałego zameldowania, 

telefon 
 

Data i miejsce urodzenia, 

PESEL 
 

Nazwa i adres szkoły 

Liceum Ogólnokształcące 

ul. Kościelna 9 

67-115 Bytom Odrzański 

woj. lubuskie    tel. 068 / 388-41-49 

W roku szkolnym ................. będę uczniem  .........  klasy Liceum 

Świadoma (-y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

* Moja rodzina składa się z .......... osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

     domowym  

*   Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie w 200... roku wyniósł:    

 

      .................................. zł  

Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie – określenie celu 

przeznaczenia stypendium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia moich ocen w ostatnim roku szkolnym wynosiła:  .................................... 

 

Proszę o przyznanie stypendium    .................................................................................................. 

                                                        (podpisy:   ucznia        i        jednego z rodziców) 

 



Bytom Odrzański, dnia        września 200...r. 

 

Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w 200... roku 
 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy ............................................................... PESEL ................................. 

 

Miejsce stałego zameldowania .................................................................................................................  

 

Imiona rodziców, nazwisko rodowe matki ................................................................................................ 
 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym, a w podanym wyżej okresie ich dochody wynosiły; 
 

Lp. Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 

Miejsce pracy - 

nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu  

netto w zł 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

8. 
     

9. 
     

 

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego w 200... roku wyniósł: 

 

 

 

Średni łączny (roczny) dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wyniósł ............................. zł, 

 

to jest miesięcznie ........................... zł 

 

Składając osobiście niniejsza deklaracje oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty na podstawie, 

których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a 

uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.  

 

       ............................................................................. 
                                                                                             (podpis jednego z rodziców lub opiekuna)  



...................................................                     

                         (podpis ucznia)  

Załącznik nr 3 

Zawiadomienie o przyznaniu stypendium 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański  niniejszym zawiadamia, że  uczeń/uczennica  

 

..................................................................... zamieszkały/a: ................................................................................... 

decyzją Komisji Stypendialnej z dnia ................... 200...r., otrzymał/otrzymała na rok 

szkolny 200.../200... stypendium w wysokości ........... zł. miesięcznie wypłacane przez 

okres 10 miesięcy (wrzesień 200...r. – czerwiec 200...r.).  

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  

ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. 
 

 

 

 

 

Bytom Odrzański, dnia ................... 200...r.                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Załącznik nr 4 

UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM  
W ROKU SZKOLNYM 200.../200... 

 

 

Zawarta w dniu ..........................200... r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Bytomiu Odrzańskim -

ul.Rynek 1, kod pocztowy 67-115,  

reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy ........................................................................  
a ....................................................................................................................................................................... 

/imię i nazwisko: ucznia, jeśli ukończył 18 lat, rodzica lub opiekuna prawnego/ 

zamieszkałą/ym w .........................................................  kod pocztowy ....................................................  

ulica ....................................................nr.......................... 
 

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprze 

programy stypendialne, uczniowi/uczennicy 
 

Imię i nazwisko ........................................................................., PESEL .................................................... 

Data i miejsce urodzenia................................................., imiona rodziców ............................................. 

Zamieszkały/a w ......................................... kod pocztowy ..............ulica....................................nr......... 
 

§ 1 

Urząd Miejski zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z „Regulaminem przyznawania 

stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” (zwanego dalej Regulaminem) podpisanym 

 i przyjętym przez Komisję Stypendialną w dniu ............................ oraz Radę Miejską w Bytomiu 

Odrzańskim uchwałą nr ......................... z dnia ................................. . 

 

§ 2 

1. Rodzice ucznia/uczennicy lub uczeń/uczennica (w przypadku ukończenia 18 lat) zobowiązują się do: 

1) wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem i do systematycznego przedstawiania 

dokumentów finansowych, które umożliwią rozliczenie stypendium. 

2) poinformowania Urzędu Miejskiego o: 

a) przerwaniu nauki w szkole z przyczyn nieusprawiedliwionych, a przerwa trwała dłużej niż 5 

dni roboczych, 

b) skreśleniu z listy uczniów; 

c) zaprzestaniu spełniania warunków rodzinnych lub materialnych, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium, 

d) zawieszeniu w prawach ucznia, 

e) powtarzaniu roku nauki. 

    w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń. 

2. Stypendium zaprzestaje się wypłacać w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystąpiły 

zdarzenia określone w ust.1 pkt.2. 

3. Stypendium wypłacone po wystąpieniu zdarzeń określonych w ust.1 pkt.2 podlega zwrotowi na konto 

wskazane przez Urząd Miejski. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Programu Stypendialnego będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. 

 

......................................................................                                        ................................................. 
   /podpis ucznia,  rodzica lub opiekuna prawnego/                                                        /podpis Burmistrza/ 



 
                                                      UCHWAŁA  Nr  XX/150/05                          

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

 z dnia 9 września 2005 roku  

 

 

w sprawie: zmiany załącznika nr 9 do uchwały w sprawie budżetu gminy  

                    na 2005 rok. 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                    o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.110 ust.1,2  i 4 oraz art.124 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) 

 

 

uchwala się, co następuje: 

 

 
    §1. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nr XV/121/04 w sprawie budżetu 

gminy na 2005 rok z dnia  

10 grudnia 2004r. dotyczący limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Bytom 

Odrzański na lata 2005-2007, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

 

    §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

 
    §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          UCHWAŁA  Nr XXII/177/05 

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 14 grudnia 2005 roku 

 

 

 

w sprawie: zmiany regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum  

                         Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego  

                         Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
 

 

 

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) 

 

 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§1. Zmienia się treść §13 uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

nr XVI/127/05 z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania 

stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który otrzymuje 

brzmienie: 

 

„Komisja corocznie ustala wysokość stypendium, biorąc pod uwagę wysokość środków 

finansowych otrzymanych na realizację Programu Stypendialnego oraz liczbę złożonych 

przez uczniów wniosków. Miesięczna wysokość stypendium wynosi od 50 do 200 zł.” 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

 

 

 


