
Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej dla uczniów w ramach

Programu Stypendialnego Gminy Świlcza

spisany w dniu 09 lipca 2015 roku.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 08 lipca

2015r. została powołana Komisja w składzie:

1. Maria Jarosz - Przewodnicząca Komisji.

2. Zofia Draus - dyrektor Zespołu Szkół w Trzcianie.

3. Halina Bober - dyrektor Zespołu Szkółw Świlczy.

4. Marta Grębosz - z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej.

Komisja w w/w składzie dokonała merytorycznej i formalnej oceny

wniosków} oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium

zgodnie z zatwierdzonym Programem Stypendialnym Gminy Świlcza.

Ogółem wpłynęło 71 wniosków z 9 szkół w tym:

1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej - 27 wniosków}

2. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum - 20 wniosków}

3. Stypendium sportowe w gimnazjum - Owniosków}

4. Stypendium sportowe w szkole podstawowej -2 wnioski}

5. Stypendium artystyczne w szkole podstawowej - 12 wniosków}

6. Stypendium artystyczne w gimnazjum - 10 wniosków.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja przyznała stypendium

dla 68 uczniów:

Stypendium Naukowe:

- Szkoła Podstawowa - 25 uczniów

- Gimnazjum - 20 uczniów

Stypendium Sportowe:

- Szkoła Podstawowa - 1 uczeń

Stypendium Artystyczne:

- Szkoła Podstawowa - 12 uczniów

- Gimnazjum - 10 uczniów

.~---



W ramach przyznanych środków na Program Stypendialny Komisja przyznała

stypendium w wysokości:

1. Stypendium za wyniki w nauce dla gimnazjum 80,00 zł miesięcznie, tj .

800,00 zł za rok szkolny.

2. Stypendium za wyniki w nauce dla szkoły podstawowej 70,00 zł miesięcznie tj.

700,00 zł za rok szkolny.

3. Stypendium za wyniki sportowe i artystyczne w wysokości 50,00 zł miesięcznie

tj. 500,00 zł za rok szkolny.

Komisja określiła sposób wypłaty przyznanego stypendium:

- I transza zostanie przekazana na wskazane konto we wniosku w III kwartale 2015r.

- II transza zostanie przekazana w I kwartale 2016 r.

Komisja nie przyznała stypendiów dla 3 uczniów w tym 2 naukowe i 1 sportowe, gdyż

nie spełniały kryteriów zawartych w regulaminie Programu Stypendialnego Gminy

Świlcza .
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