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UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005
Zawarta w dniu..........................pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, 88-100 Inowrocław,
ul. Roosevelta 36/38, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Leonard Maciejewski - Starosta Inowrocławski
Tadeusz Majewski - Wicestarosta Inowrocławski
przy kontrasygnacie Anny Berendt- Skarbnika Powiatu
a....................................................................................................................................................
/imię i nazwisko studenta/studentki/

data i miejsce urodzenia...................................................................PESEL................................
miejsce zameldowania na pobyt stały...................................kod pocztowy.................................
ulica.....................................................nr.......................................................................................
będącym studentem/studentką......................................................................................................
/nazwa i adres uczelni/

.......................................................................................................................................................
adres do doręczeń:.........................................................................................................................
Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa w ramach Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
§1
Powiat Inowrocławski zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie
z Regulaminem udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku
akademickim 2004/2005 (zwanego dalej Regulaminem) podpisanym i przyjętym przez Radę
Powiatu uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/199/2004 z dnia 29 września 2004 roku.
§2
Stypendysta zobowiązany jest do zawiadomienia Starosty Inowrocławskiego w terminie 7 dni
o wystąpieniu następujących sytuacji:
a) otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,
b) skreśleniu z listy studentów,
c) powtarzaniu roku nauki, chyba Ŝe wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych
przez uczelnię,
d) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu,
e) zmianie adresu do doręczeń,
f) zmianie konta bankowego stypendysty.
§3
Stypendysta zobowiązany jest do przedłoŜenia w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu
semestru w roku akademickim 2004/2005 w terminie do 31 marca 2005 roku.
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§4
Stypendium przekazywane będzie na następujące konto bankowe studenta/studentki:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
§5
1. Wypłata stypendium następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez Powiat
Inowrocławski środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego na
finansowanie stypendiów.
2. Wypłata stypendium moŜe być wstrzymana w przypadku zaistnienia zdarzeń
określonych w § 2 pkt f i § 3.
§6
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia zawarcia umowy do wypłaty środków za
rok akademicki 2004/2005.
2. Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić przez Powiat Inowrocławski bez rokowania okres
u wypowiedzenia (odstąpienie od umowy) w przypadku zaistnienia zdarzeń
określonych w § 2 pkt a-d.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
§8
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego Powiat Inowrocławski otrzymuje
jeden egzemplarzy, stypendysta otrzymuje jeden egzemplarzy, jeden a/a.

....................................................
/podpis studenta/studentki/

................................................
/Starosta Inowrocławski/

................................................
/Wicestarosta Inowrocławski/

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania i wypłaty
stypendium (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. nr 133, poz. 883).

....................................................
/podpis studenta/studentki/

