
 

UCHWAŁANR 308/2021

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentówkształcących się

w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz $4 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/229/2021 Rady Powiatu Słupeckiego

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym

się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021, poz. 4955),

Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

8 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentówIII roku studiów

uczelni wyższej pierwszego stopnia lub I i Il roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia

kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym.

2. Ogłoszenie o naborze stanowizałącznik do niniejszej uchwały.

8 2. 1. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Słupcy, na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

w Słupcy.

2. Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków zostanie przekazana uczelniom kształcącym na

kierunkach pielęgniarskim i położniczym.

8 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

8 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

a

Jacek Bartkbwiak

% ZARZĄDU   ZA
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Załącznik do uchwały Nr 308/2021

Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 9 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW

KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W UCZELNI WYŻSZEJ NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSKIM

I POŁOŻNICZYM

1. Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów

Ill roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia lub l i Il roku studiów uczelni wyższej drugiego

stopnia kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym.

2. Stypendium ma charakter finansowyi przyznawane jest na dany rok akademicki, tj. na okres

9 miesięcy, począwszy od 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku w maksymalnej

wysokości 800,00 złotych miesięcznie. Wysokość stypendium może być uzależniona od

zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Słupcy.

3. Stypendium możezostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem III roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia lub li II roku studiów uczelni

wyższej drugiego stopnia kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim lub

położniczym,

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów

określonych w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

3) zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia

zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna, w wymiarze pełnego etatu w podmiocie

leczniczym, dla którego Powiat Słupecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz

nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

4. Zwnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowanystudent.

5. Wniosek na druku zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia wraz z podpisaną Klauzulą

informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarciai realizacji

umowy w sprawie stypendium, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia — należy złożyć osobiście

w Starostwie Powiatowym w Słupcy lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa

Powiatowego) w terminie od 1 października do 31 października 2021 roku.

6. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

2) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu

macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,

3) oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
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4) zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/ pielęgniarz lub położna

w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Słupecki jest organem

założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów na okres nie krótszy

niż 3 lata,

5) klauzulę informacyjną RODO — załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

7. O przyznaniu stypendium zdecyduje Zarząd Powiatu — w terminie do 15 listopada 2021 roku.

8. Pierwszeństwo będą mieć wnioski studentów:

a) pozostających w związku małżeńskim,jeśli oboje starają się o stypendium,

b) deklarujących dłuższy okres zatrudnienia w SP ZOZ w Słupcy,

c) mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu słupeckiego.

9. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa

Powiatowego w Słupcy orazstronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Słupcy oraz przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.

10. Wypłatę stypendium poprzedzi podpisanie ze studentem umowy,która określa warunki

przyznania stypendium, zasady wypłaty, wtym okoliczności powodujące wstrzymanie

i wznowienie wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące rozwiązanie umowy

i obowiązek zwrotu pobranych kwot stypendium.

1. Student jest zobowiązany załączyć do umowyzabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz

z deklaracją wekslową.

Załączniki do ogłoszenia:

1) Wniosek o przyznanie stypendium

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3) Umowao przyznanie stypendium
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