REGULAMIN
FUNDUSZ STYPENDIALNY
ROTARY KLUB GDYNIA

I.

Postanowienia ogólne.

§1
W celu wsparcia finansowego uzdolnionych uczniów i studentów w Polsce,
Stowarzyszenie Rotary Klub Gdynia - zarejestrowane pod numerem KRS
0000010239 w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, utworzyło w
dniu 10 września 2007 roku uchwałą zebrania ogólnego członków - Fundusz
Stypendialny Rotary Klub Gdynia, działający na podstawie niniejszego
regulaminu.
§2
Zadaniem Funduszu jest gromadzenie na wyodrębnionym koncie rachunku
bankowego Rotary Klubu Gdynia środków pieniężnych pochodzących ze
środków Klubu Rotary Gdynia, darowizn od osób fizycznych i prawnych w celu
udzielenia wnioskodawcy pomocy stypendialnej rzeczowej, w postaci pomocy
dydaktycznej lub finansowej w postaci dotacji celowej lub rzeczowej i
finansowej jednocześnie.
§3
Za gospodarkę środkami finansowymi funduszu odpowiedzialny jest Zarząd
Klubu, który przedstawia półroczne sprawozdania finansowe z działalności
Funduszu na zebraniach ogólnych Rotary Klubu Gdynia.
§4
Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu oraz decyzje o przyznaniu stypendiów
powierzone zostały Radzie Stypendialnej.
§5
W skład Rady Stypendialnej wchodzi od 3 do 5 członków Rotary Klub Gdynia,
wybieranych na 2-letnią kadencję przez zebranie ogólne Rotary Klubu Gdynia.
W skład rady wchodzi Prezydent Klubu i Prezydent Elekt.
§6
Rada Stypendialna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§7
Posiedzenie Rady Stypendialnej zwołuje Zarząd Klubu, co najmniej dwa razy w
roku stypendialnym, np.: w miesiącach czerwcu i grudniu.

§8
W razie potrzeby dodatkowe posiedzenie Rady Stypendialnej może być zwołane
na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
II. Zasady przyznawania i wypłaty stypendiów.
§9
Stypendia dzielą się na dwie kategorie:
− Stypendia naukowe, przyznawane uczniom oraz studentom,
kontynuującym naukę, mieszkającym na terenie rejonu Pomorza,
− Bony Edukacyjne, przyznawane uczniom oraz studentom kontynuującym
naukę, zamieszkałym na terenie Polski poza rejonem Pomorza.
§ 10
Osoba ubiegająca się o stypendium składa w terminie do 30 maja, pisemny
wniosek na adres siedziby Stowarzyszenia Rotary Klub Gdynia, według wzoru
określonego przez Radę Stypendialną.
§ 11
Wskazania osoby ubiegającej się o stypendium wraz z rekomendacją może
dokonać osoba prawna.
§ 12
Informacje o terminie i warunkach przyznawania stypendiów będą w okresie
marzec - maj zamieszczane na stronach internetowych Klubu Rotary Gdynia.
§ 13
Stypendia są przyznawane w kwotach ustalanych każdorazowo przez Radę
Stypendialną, po uzyskaniu informacji o wysokości środków finansowych na
dany rok stypendialny.
§ 14
Decyzje indywidualne o przyznaniu, wysokości i sposobie pomocy
stypendialnej na nowy rok podejmuje Rada Stypendialna, na posiedzeniu w
czerwcu i grudniu uwzględniając:
− udokumentowane osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności społecznej
i artystycznej kandydata,
− jego sytuację materialną,
− rekomendację.
§ 15
Szczegółowe warunki uruchomienia stypendium określa umowa zawarta przez
Zarząd Klubu ze stypendystą.
§ 16
Stypendysta po zakończeniu roku stypendialnego objętego świadczeniem
stypendialnych obowiązany jest przedstawić na zebraniu ogólnym Rotary Klub
Gdynia sprawozdania z otrzymanego wsparcia.
§ 17
Stypendystą nie może zostać dziecko członka Rotary Klub Gdynia.

III.

Gospodarka finansowa funduszu.

§ 18
Środki finansowe pochodzące ze środków Klubu Rotary Gdynia, z darowizn
osób fizycznych i prawnych wpłacone na wyodrębnione konto rachunku
bankowego Klubu Rotary Gdynia stanowią Kapitał Funduszu.
§ 19
Gromadzony Kapitał Funduszu może być przeznaczony na bezpieczne
inwestycje finansowe.
§ 20
Uzyskane z inwestycji finansowych dochody w całości są przeznaczane na
finansowanie stypendiów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych
funduszu.
§ 21
Miesięczne wypłaty pomocy stypendialnej finansowej winny być dokonywane
bezgotówkowo, przelewem.
§ 22
Oceny i zatwierdzenia półrocznego sprawozdania finansowego dokonuje ogólne
zebranie Rotary Klub Gdynia.
§ 23
Każdy donator otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonanej darowizny na konto
Funduszu oraz dyplom z podziękowaniem i nadaniem statusu donatora.
§ 24
W zależności od łącznej wartości wpłaconych darowizn przyznawane są
donatorom następujące tytuły honorowe:
− donatora brązowego gdy wartość darowizn przekracza kwotę 2500
PLN,
− donatora srebrnego, gdy wartość darowizn przekracza kwotę 5000
PLN,
− donatora złotego, gdy wartość darowizn przekracza kwotę 7500
PLN,
− donatora brylantowego, gdy wartość darowizn przekroczy kwotę
10000 PLN
§ 25
Wręczenie dyplomów donatorom, a także decyzji o przyznaniu stypendiów
uczniom i studentom dokonywane jest na uroczystych zebraniach ogólnych
Rotary Klub Gdynia oraz przy udziale donatorów.
§ 26
W razie podjęcia uchwały o likwidacji Funduszu, Zarząd Klubu wyznaczy
likwidatora, który ma obowiązek ogłosić decyzję o likwidacji na stronach
internetowych Klubu Rotary Gdynia w ciągu 12 miesięcy od podjęcia uchwały o
likwidacji.

§ 27
Likwidator ma obowiązek spłacić ze środków Funduszu wszystkie jego długi i
przedstawiać do zatwierdzenia Zarządowi Klubu półroczne sprawozdania ze
swojej działalności oraz sprawozdanie końcowe.
§ 28
Informację o środkach pieniężnych Funduszu pozostałych po spłaceniu
wszystkich długów likwidator przekazuje Radzie Stypendialnej, która
przeznaczy je na cel określony w § 1 regulaminu.
§ 29
Decyzja o zmianie niniejszego regulaminu lub o likwidacji Funduszu następuje
w drodze uchwały zebrania ogólnego Rotary Klub Gdynia na wniosek Zarządu
Klubu lub Rady Stypendialnej.
§ 30
Jeżeli wniosek o zmianie regulaminu lub o likwidacji Funduszu pochodzi od
Zarządu Klubu, każdy członek Rady Stypendialnej powinien być o nim
powiadomiony, co najmniej na dwa tygodnie przed dniem podjęcia uchwały w
jego przedmiocie.
§ 31
Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu lub likwidacji wymaga bezwzględnej
większości głosów zebrania ogólnego Rotary Klub Gdynia po uprzednim
zapoznaniu się z opiniami członków Rady Stypendialnej.
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