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Zmiana Regulaminu Funduszu Stypendialnego RC Wolsztyn

I.Postanowienia ogólne:

1. Walne Zgromadzenie RC Wolsztyn powołuje z  dniem 13 grudnia 2006r. Fundusz 
Stypendialny mający na celu materialne wsparcie młodzieży uczącej się ,zwany dalej 
Funduszem.

2.Środki pieniężne pochodzą głównie z działalności statutowej RC Wolsztyn w 
wysokości corocznie określanej przez Walne Zgromadzenie Klubu.Dopuszcza się 
dokonywanie wpłat-darowizn od osób fizycznych i prawnych.

3.Gromadzenie środków następuje na rachunku bankowym RC Wolsztyn i z tego konta 
dokonuje się wypłat przyznawanych stypendiów,zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu.

4.Walne Zgromadzenie Klubu w głosowaniu tajnym,wyłącznie z członków zwyczajnych 
RC Wolsztyn, powołuje 5-cio osobową Radę Stypendialną na okres 3 lat.

5.Rada Stypendialna ze swojego grona wybiera przewodniczącego.

6.Za gospodarkę środkami finansowanymi Funduszu odpowiedzialna jest  Zarząd 
Klubu.

7.Zadaniem Rady Stypendialnej jest przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu 
propozycji o ilości i wysokości przyznawanych na dany rok stypendiów .Na podstawie 
zapoznania się z dokumentacją o kandydatach i rozmowie kwalifikacyjnej Rada 
rekomenduje osoby,którym należy przyznać wsparcie materialne.Decyzje o 
rekomendacji Rada podejmuje zwykłą większością głosów.O przyznaniu stypedium 
decyduje Walne Zgromadzenie RC Wolsztyn w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów.

6.Posiedzenie Rady Stypendialnej zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej dwa razy 
do roku,a z posiedzenia sporządza się protokół.
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II.Zasady przyznawania  i wypłaty stypendium.

1.O stypendium może ubiegać się osoba,która nie przekroczyła 25 roku życia,uczęszcza 
do szkoły średniej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego lub(w przypadku 
studentów/studentek) zdała maturę w jednej ze szkół średnich zlokalizowanych na 
terenie Powiatu.

2.Osoba ubiegająca się o stypendium składa  pisemny wniosek na adres  RC 
Wolsztyn,wg  załączonego wzoru do 24.czerwca każdego roku.

3.Osoby składające wnioski,ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość 
danych podanych dla celów przyznania stypendium.

4.Stypendia/nie więcej niż 3 rocznie/ są przyznawane w kwotach ustalanych 
każdorazowo przez Radę Stypendialną i wypłacane przez 10 miesięcy,od września do 
czerwca.

5.Stypendia wypłacane są w terminie do 15 każdego miesiąca,przelewem z konta RC 
Wolsztyn na rachunek bankowy stypendysty.

6.Stypendysta po zakończeniu roku stypendialnego obowiązany jest przedstawić na 
zebraniu ogólnym Rotary Klub Wolsztyn efekty otrzymanego wsparcia.

7.Stypendystą nie może zostać osoba bezpośrednio spokrewniona z członkiem Rotary.

8.Wstrzymanie wypłaty stypendium może nastąpić jeżeli uczeń/student zaprzestał 
kontynuacji nauki,lub przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia,na 
podstawie których przyznano stypendium.

9.Fundusz Stypendialny ma prawo do ubiegania się o zwrot niesłusznie pobranego 
stypendium.

10.Ubiegający się  o Stypendium RC Wolsztyn  zostają powiadomieni w formie pisemnej 
w przeciągu dwóch tygodni od podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Klubu.  

11.Rada Stypendialna zastrzega sobie  prawo wyboru 10 najlepszych wniosków do 
finałowego wyboru kandydatów-rozmowy kwalifikacyjnej.
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III.Postanowienia końcowe.

1.Decyzję o zmianie niniejszego regulaminu lub likwidacji Funduszu Stypendialnego 
następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia RC Wolsztyn na wniosek Zarządu 
Klubu lub Rady Stypendialnej.

2.Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu lub likwidacji wymaga bezwzględnej 
większości głosów Walnego Zebrania RC Wolsztyn po uprzednim zapoznaniu się z 
opiniami członków Rady Stypendialnej.

3.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 22.maja 2018r.

R
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