ZARZĄDZENIE NR 125/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie ustalenia ilości i wysokości stypendiów Wójta Gminy Sławno w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2018 r. poz. 1457 z późn. zm.), art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz §11 ust. 6 załącznika do uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 6
lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
gminie Sławno oraz uchwały Nr XLIV/318/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Sławno zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam stypendia naukowe na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów oraz absolwentów szkół gminnych
zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Stypendium będzie wypłacane miesięcznie - w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. - w postaci
świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
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Załącznik do zarządzenia Nr 125/2018
Wójta Gminy Sławno
z dnia 26 września 2018 r.
WYKAZ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Typ szkoły
szkoła podstawowa
klasy gimnazjalne
szkoła ponadpodstawowa
(absolwenci klas
gimnazjalnych)

Ilość przyznanych
stypendiów
2
17
1
1
10
1

Id: F7FF2431-A906-4385-891F-C0F818AC411F. Podpisany

Rodzaj stypendium

Kwota stypendium

Naukowe II stopnia
Naukowe III stopnia
Naukowe III stopnia
Naukowe I stopnia
Naukowe III stopnia
Za wybitne osiągnięcia

150,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
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