
            

UCHWAŁA NR  318/2013 

 

   Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

    z dnia 18 kwietnia 2013 roku 

 

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków dyrektorów szkół o przyznanie 

stypendiów Starosty uczniom powiatowych placówek oświatowych za wybitne wyniki w 

nauce i sporcie. 

 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały  

Nr XVII/177/2000 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 kwietnia 2000 roku, w sprawie 

regulaminu przyznawania stypendiów Starosty uczniom powiatowych placówek oświatowych 

za wybitne wyniki w nauce i w sporcie, uchwala się: 

 

      § 1 

 

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów Starosty uczniom 

powiatowych placówek oświatowych za wybitne wyniki w nauce i sporcie w składzie : 

 

• Barbara Ogrodowska– Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze   Gdańskim 

   - Przewodniczący Komisji 

• Edmund Łabieniec – Przewodniczący Komisji Oświaty 

• Agnieszka Glazer – Inspektor oświaty. 

 

      § 2 

 

Ustala się kwotę jednorazowego stypendium w roku bieżącym w wysokości do 600,00 zł. 

(słownie: sześćset złotych) dla jednego ucznia. 

 

      § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

 

      § 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/77/2000 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 

kwietnia 2000 roku, w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Starosty uczniom 

powiatowych placówek oświatowych za wybitne wyniki w nauce i sporcie, na zakończenie 

roku szkolnego przyznawane są jednorazowe Stypendia Starosty Nowodworskiego. Zgodnie z 

organizacją roku szkolnego, zakończenie roku planowane jest na dzień 25.04.2013 – klasy 

maturalne; 28.06.2013 – pozostałe klasy. 

Wnioski o stypendia składają dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych. Wnioski 

rozpatrywane są przez Komisję, w skład której wchodzi: przedstawiciel Zarządu, 

przewodniczący Komisji Oświaty i inspektor ds. oświaty. 

 

W roku 2013 w budżecie Starostwa zaplanowano środki finansowe na ten cel w dziale 854  

w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Załącznik  

 

Pieczęć szkoły(placówki) 

 

Karta Zgłoszenia Kandydata do Stypendium Starosty Nowodworskiego 

  za Wybitne Osiągnięcia w Nauce w roku szkolnym 

 

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

    imię i nazwisko kandydata 

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

    adres domowy kandydata 

 

1. Informacje o kandydacie: 

promowany do klasy………………………, skończył szkołę………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

średnia ocen…………………………, ocena z zachowania……………………………. 

2. Osiągnięcia kandydata odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w regulaminie 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

3. Uzasadnienie wniosku dodatkowymi konkretnymi informacjami o innych wymiernych 

osiągnięciach kandydata 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………      Dyrektor Placówki 

 miejscowość, data         pieczęć, podpis 

 

Popiera wniosek: 

1. Rada Pedagogiczna 

…………………………………….. 

data decyzji Rady Pedagogicznej 

2. Samorząd Uczniowski  

…………………………………     podpis przewodniczącego 

data decyzji  



        Nowy Dwór Gdański,12.04.2013r. 

 

 

 

 

 

 

        Zarząd Powiatu 

        w Nowym Dworze Gdańskim 

 

 

 W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, a tym samym rozpoczęciem 

naboru wniosków do Stypendium Starosty, przedkładam projekt uchwały w sprawie 

powołania komisji do rozpatrzenia wniosków dyrektorów szkół o przyznanie stypendiów 

uczniom powiatowych placówek oświatowych za wybitne wyniki w nauce i sporcie.  

 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych planowane jest na 26.04.2013 roku, 

pozostałe klasy 28.06.2013 roku. 

 


