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UMOWA 

zawarta w dniu ..................................... w Łodzi 

pomiędzy: 

Miastem Łódź, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego 

działają: 

1. ..................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................., 

zwanym dalej Miastem, 

a 

niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej 

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

................................................................................................................................................, 

dla której Miasto jest organem dotującym, reprezentowaną przez: 

1. ..................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................., 

zwaną dalej Szkołą, 

następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad i trybu współpracy pomiędzy Miastem a Szkołą  

w zakresie realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu 

Państwa, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 

 
§ 2. 

Miasto przekazuje Szkole realizację określonych zadań związanych z realizacją programu 

stypendialnego, a mianowicie: 

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów złożonych przez uczniów Szkoły 

oraz dokonywanie ich weryfikacji formalnej;  



2) przekazywanie stypendiów uczniom Szkoły; 

3) rozliczanie środków finansowych otrzymanych na wypłatę stypendiów; 

4) przechowywanie dokumentacji związanej z projektem. 

 

§ 3. 

1. Szkoła zobowiązuje się do wykonywania zadań określonych w § 2 zgodnie  

z „Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007, 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków 

Budżetu Państwa w ramach projektu »Nowa szansa dla przyszłego Żaka III«” przyjętym 

uchwałą Nr LXXIII/1416/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r.   

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 4. 

1. Szkoła zobowiązana jest do założenia wydzielonego rachunku bankowego, na którym 

będą gromadzone środki na finansowanie stypendiów. Na rachunku tym znajdować się 

mogą wyłącznie środki projektu „Nowa szansa dla przyszłego Żaka III”. Koszty związane 

z prowadzeniem rachunku bankowego w całości ponosi Szkoła. Koszty te stanowią 

wydatki niekwalifikowalne projektu. 

2. Miasto przekazywać będzie comiesięcznie na rachunek bankowy,  

o którym mowa w ust. 1, środki finansowe w wysokości odpowiadającej kwocie 

przyznanych stypendiów dla uczniów Szkoły. 

 
§ 5. 

Miasto ma prawo wglądu i kontroli dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 6. 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
§ 7. 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania i dotyczy roku szkolnego 2006/2007. 

 
Za Miasto                                                               Za Szkołę 
          

1. ..........................................................                  1. ............................................................. 

2. ...........................................................                 2. ............................................................  
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