
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie przystąpienia do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy edukacyjne” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 06 poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. 
Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Gmina Miasto Szczecin przystępuje do programu „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy edukacyjne” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków rezerwy celowej budŜetu Miasta Szczecin na 2009 
rok, którą będzie moŜna uruchomić w przypadku konieczności zabezpieczenia wkładu 
własnego do Programu. 
 

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
Jednym z zadań z zakresu oświaty jest realizacja programów stypendialnych 

dotyczących wsparcia młodzieŜy w trudnej sytuacji materialnej. W poprzednich latach 

były one realizowane z przyznanych Gminie Miasto Szczecin środków na realizację 

programu w drodze konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

ogłoszonego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004-2006. 

Pismem z dnia 31 marca 2009 r., Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

przekazał informację o moŜliwości wykorzystania dodatkowej kwoty środków na 

realizację Działania 2.2 II Priorytetu ZPORR 2004-2006. 

Gmina Miasto Szczecin w ramach powyŜszego działania planuje objąć 

wsparciem grupę 580 uczniów pochodzących z terenów wiejskich, miast do 5 tys. 

mieszkańców, lub miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą, do których mógłby uczęszczać uczeń 

posiadający zameldowanie stałe/czasowe w tych obszarach lub miastach, 

podejmujący naukę lub uczący się w szkole umoŜliwiającej uzyskanie świadectwa 

dojrzałości/ maturalnego. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie nie wyŜszym niŜ 504 zł 

netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub 583 zł netto w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego.  

Stypendium będzie przeznaczone na cele edukacyjne. Planowana kwota będzie 

wypłacona jednorazowo za okres od września 2008 do kwietnia 2009 w wysokości 

150 zł miesięcznie. 

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


