
Zarządzenie nr 597/2018
Burmistrza Wołczyna

z dnia 19 czerwca 2018 roku

w  sprawie  stypendiów  za  wyniki  w  nauce  i  osiągnięcia  sportowe  uczniów  w  roku  szkolnym
2017/18. 

§ 1.

Na podstawie art. 90g ust. 10 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 2198, ze zmianami) akceptuję zgłoszoną przez dyrektora zespołu szkół
oraz  dyrektorów  szkół  podstawowych  propozycję  ustalenia  stypendium  za  wyniki  w  nauce  oraz  za
osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/19 w kwocie 80 złotych (osiemdziesiąt zł) dla uczniów klas IV
– VI szkół  podstawowych,  100 zł  (sto  zł)  dla  uczniów klas  VII  szkół  podstawowych oraz II  i  III  klas
gimnazjalnych a także 120 zł (sto dwadzieścia zł) dla uczniów liceum. 

§ 2.

Stypendium, o którym mowa w § 1, jest niepodzielne.

§ 3.

W budżecie na rok 2018 na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce uczniów oraz na wypłaty stypendiów za
osiągnięcia sportowe uczniów przeznacza się ogółem kwotę 16.000 zł, do dyspozycji niżej wymienionych
jednostek oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie        4.160 zł (52 stypendia).

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie    1.840 zł (23 stypendia). 

3. Szkoła Podstawowa w Komorznie                                                         640 zł (8 stypendiów).

4. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej                                           1.120 zł (14 stypendiów).

5. Szkoła Podstawowa w Wąsicach                                                           560 zł (7 stypendiów).

6. Zespół Szkół w Wołczynie                                                                  7.680 zł (72 stypendia), 

w tym: Szkoła Podst. nr 3 (klasa VII)  – 11 stypendiów po 100 zł, klasy gimnazjalne - 37 stypendiów
po 100 zł, Liceum Ogólnokształcące - 24 stypendia po 120 zł. 

§ 4.

Wypłata stypendiów przyznanych w sposób określony w art. 90g ust. 1 – 11 wymienionej wyżej ustawy
nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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