Umowa o pomocy stypendialnej
Nr …………………..
w ramach projektu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce.”
zawarta w Kołobrzegu dnia ……… 2020 r.
pomiędzy:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 13
Reprezentowaną przez Zbigniew Stankiewicz – Dyrektora Szkoły
za zgodą organu prowadzącego Szkołę – Powiatu Kołobrzeskiego
z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. pl. Ratuszowy 1,
reprezentowaną przez Tomasz Tamborski– Starosta,
a
………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)
adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………….……………
PESEL ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
Zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Stypendystą”
Reprezentowanym/reprezentowaną przez (dotyczy osób niepełnoletnich):
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(imię i nazwisko Rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy)

§ 1.
1. Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla
uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce.” nr
„RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działania 8.6 „Wsparcie szkół i
placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”,
realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjenta) oraz Powiat Kołobrzeski
(Partnera).

-

Umowa reguluje zasady przekazywania i kontroli wykorzystania stypendium, które zostało przyznane
zgodnie z zatwierdzoną listą rankingową przez komisję stypendialną powołaną na podstawie Regulaminu
przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu
„Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce.”.
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§ 2.

§ 3.
1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu zobowiązuje się, zgodnie
z Regulaminem przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w
ramach projektu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce.”, do wypłaty Stypendyście stypendium
w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiący złotych 00/100).
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie w dwóch ratach, w następujący sposób:
1) Pierwsza transza w wysokości 2500,00 zł wypłacona zostanie do dnia 31.10.2020 roku;
2) Druga transza w wysokości 2500,00 zł wypłacona zostanie do dnia 28.02.2021 roku.
3. Stypendium zostanie wypłacone na wskazany rachunek bankowy:
Numer rachunku bankowego:

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
§ 4.
Opóźnienie w wypłacie stypendium spowodowane czynnikami niezależnymi od Zespół Szkół EkonomicznoHotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu nie upoważnia Stypendysty do żądania odsetek.
§ 5.
Wypłata stypendium zostaje wstrzymana w przypadku, gdy Stypendysta:
1) przerwie naukę w szkole,
2) zostanie skreślony z listy uczniów szkoły,
3) zrzeknie się z prawa do stypendium,
4) naruszy postanowienia regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej.
§ 6.
1. Stypendysta przez cały okres realizacji projektu może zostać wezwany do przedłożenia
dokumentów potwierdzających informacje zawarte we Wniosku o przyznanie pomocy
stypendialnej wraz z załącznikami
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu zastrzega sobie prawo
kontroli Stypendysty w zakresie oświadczeń dotyczących spełniania kryteriów przez ucznia, w
szczególności oświadczeń odnośnie realizacji zapisów zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju
Ucznia. Każdy przypadek niezgodności w stosunku do złożonych dokumentów, wykryty na etapie
realizacji projektu lub po jego zakończeniu będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować
wstrzymaniem lub koniecznością zwrotu stypendium wraz z odsetkami.

-

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 7.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 9.
Spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………

-

Podpis Dyrektora szkoły

Podpis
Stypendysy,
a
w
przypadku osoby niepełnoletniej
–
podpis
rodzica/opiekuna
prawnego
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Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania
organu
prowadzącego szkołę

