
  

Załącznik nr 2  

UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 

Zawarta w dniu …………pomiędzy 
Zarządem Powiatu Gryfińskiego, reprezentowanym przez: 
 
a  
 
urodzonym/urodzoną. 
PESEL  
zamieszkałym/zamieszkałą:  
nr rachunku bankowego i nazwa banku:  
będącym studentem/ studentką:  
 
Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne. 

§ 1 

1. Starosta Gryfiński zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem 
przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2005/2006 (zwanego dalej 
Regulaminem) uchwalonym przez Radę Powiatu w dniu …………… 

§ 2 
2. Stypendysta oświadcza, że jest studentem i nie powtarza roku, co potwierdza zaświadczeniem 

wydanym przez władze uczelni, które załączone zostaje do umowy. 
3. Student oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  

w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego. 
§ 3 

Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 
1) otrzymał urlop od zajęć w uczelni; 
2) został skreślony z listy studentów; 
3) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych 

dokumentem z uczelni; 
4) przestał spełniać kryteria określone w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

§ 4 

1. Stypendysta zobowiązuje się na wezwanie Starostwa Powiatowego w Gryfinie do udzielenia 
wymaganych informacji bądź dostarczenia dokumentacji w wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nie udzielenia wymaganych informacji, bądź nie dostarczenia dokumentacji w 
wyznaczonym terminie uznaje się, że stypendysta utracił prawo do stypendium. 

 
§ 5 

1. W przypadku wypłacenia stypendium po wystąpieniu zdarzeń wymienionych w § 3, stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych kwot stypendium na konto wskazane przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie. 

2. Stypendysta powiadamia Komisję o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy, określonych  
w § 3 w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia. 

 
§ 6 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
………………………………….. …………………………………... 
 /podpis studenta/studentki/  /podpis osoby reprezentującej Zarząd/ 

  ……………………………………………. 
   /podpis osoby reprezentującej Zarząd/ 


