ZARZĄD POW|ATU
w Radornlu

ul.

Załącznik

Tadeusa Mmwieckiąo 7
26-600 RADoM

do Uchwały Zarząda Powiatu Radomskiego

Nr 670 l202l z dnia

13

października 202l r,

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPBNDIUM
DLA STUDBNTOW SZKOŁY WYZSZEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
7, Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie sĘpendium dla studentów I, II
i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia ksźałcącychsię w szkole v,ryższej
na kierunku pielęgniarstwo.

2. Stypendium ma charakter finansowy i prąlntawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy,
począwsz! od dnia 1 stycznia 202I r. w maksymalnej wysokoścido 1.000,00 złoĘch miesięcznie
i może byó uzależmione od zadeklarowanego przęz sfudęnta okresu pracy w: Domu Pomocy

Społecznej w Jedlance, Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Domu Pomocy Społecznej

w Krzyżanowicach, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne go w Krzyżanowicach.

3. SĘpendium moze

a)

zostaó przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

ksńałęi się na kierunku pielęgniarstwo (I, il i m roku studiów I stopnia orazli II roku studiów
II stopnia),

b)

nie powtarza roku, na który ubiega się o prą,znanie pomocy materialnej,

c) nie

korzysta

z

vlopów określonychw regulaminie studiów, urlopu

macierzyńskiego

i rodzicielskiego,

d)

zawtze umowę, w której zobowieyże się do przepracowania co najmniej 4 lat po zakończeniu
studiów w: Domu Pomocy Społecznej w Jedlance lub Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy
lub Domu Pomocy Społecznej wKrzyżanowicach bądźw Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym
w Krzyżanowicach.

4. Z wnioskiem o przyntanie stypendium występuje zainteresowany

student.

5. Wniosęk na druku określonym w załączniku nr l do ogłoszenia o naborze wraz z podpisanymi
dokumentami z zakłesu ochrony danych osobowych (zgoda na ptzetwarzanie danych osobowych
wraz z klauzulą informacyjną - zńączniki do wniosku
na|eĘ ńozyć osobiście w Powiatowyn
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu lub przesłaó pocńą (decyduje data wpływu do Starostwa
Powiatowego) w terminie do 30 listopada 202I roku

6, Do wniosku naleĘ dołączyó:
1) zaświadczenię z uczęlni o statusie studenta na kierunku pielęgniarstwo,

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

3) oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,

4) zobowiązanie studenta do przepracowania co najmniej 4 lat po zakończęniu studiów w Domu
Pomocy Społecznej w Jedlance lub Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy lub Domu Pomocy
Społeczrrej w Krzyżanowicach bądźw Centrum Opiekuńczo Mieszkalnymw Krzyżanowicach,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody
informacyjną RODO,

7. Wnioski

o

na przetwarzanie danych wraz z podpisaną klalrulą

ptzyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu

Radomskiego.

8. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mięó wnioski
studentów:

a)

zatrudnionych

w Domu Pomocy

Społecznej w Jedlance lub Domu Pomocy Społecznej

w Wierzbicy, lub Domu Pomocy Społecznej wKtzyżanowicach,

9,

b)

deklarujących dłuższy okres zatrudnienia Domu Pomocy Społecznej w Jedlance lub Domu
Pomocy Społecznej w Wierzbicy, lub Domu Pomocy Społecznej wKrąlżanowicach, bądź
w Centrum Opiekuńczo Mieszkalny m w Krzy żanowicach,

c)

mających stałe miejscę zamieszkania na terenie powiatu radomskiego.

O przyznaniu stypendium zdecyduje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się ze stanowiskięm Komisji
w terminie do 31 grudnia 202I roku,

-

o

przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa
Powiatowego w Radomiu oraz stronach internetowych: DPS Jedlanka, DPS Wierzbica, DPS

10. Informacja

Y:rzyżanowice orazprzekazana kandydatom telefonicznie lub w formię pisemnej,

11. Wypłatę stypendium poprzedzipodpisanie ze studentem umolvy, której wzór stanowi zńącnliknr
2 do ogłoszenia o naborze określającawarunki przyznania stypendium, zasady wypłaĘ, w tym
okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie lvypłaty sĘpendium oraz okoliczności
powodujące rcrwiązanie umowy i obowiązek zwrotu pobranych kwot sĘpendium.

12. Student jest zobowiązany zńączyó do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz
z deklarucją wekslową.

Zńączniki do

o

gło s zen ia

:

l) Wniosek o przyznanie sĘpendium wrazzŃącznikami nr I i2 do wniosku (oświadczeniem o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną RODO)
2) Umowa o ptzyznanie stypendium
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Z ARZ ĄDa POWIATU RADOMSKIEGO
z dnia 13 października 2021r,
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o prryznanie stypendium dla studentów kształcących się
w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo

Napodstawieart.32 ust. l ustawy zdnia5 ęzerwca 1998 r. o sarlorządzie powiatowym (tj.Dz. U.
z 2020 t. poz. 920) oraz § 4 ust. 1 Regulaminv ptzy7-nawaflia stypendium dla studentów kształcących
się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, stanowiącym zńącznik do uchwały Nr
374|XXXIV l202l Rady Powiatu w Radomiu z dnia l'1 września 202l roku w sprawie określenia zasad
ptzyznawaniastypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej nakierunkupielęgniarstwo (Dz,
Urz. Woj. Mazowieckiego z202l r., poz.8219) Zarząd Powiatu Radomskiego uchwalą co następuje:

§1.

l.

Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów I, II i III roku studiów I stopnia

orazl i II roku studiów II stopnia ksźałcącychsię w szkole v,ryższej na kierunku pielęgniarstwo.

2. Przewiduje

się przyznanie do

3. Ogłoszenie

o naborze stanowi

1

1

stypendiów.

zńącznik do niniejszej uchwały

§2.
1. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicmej
Starostwa Powiatowego w Radomiu, na stronach internetowych: Domu Pomocy Społecznej
w Jedlance, Domu Pomocy Społeczrrej w Wierzbicy, Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

orznatablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu,
2. Informacja

o ogłoszeniu naboru wniosków zostanie przekazanauczelniom ksźałcącymna kierunku

pielęgniarstwo.

§3.
Wykonanie

uchwĄ powierza

się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z

Cńoąkowię Zarządtt:
1. TValdemar

Trelka

Przewo dni cz ący Zar ządu

2.Krzysńof Kozera

V1

3. Zbigniew Dziubasik ......

4. Roman

Frąk......
t

5.

EwaTkaczyk
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