
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX /373/ 2005 
z dnia 30 listopada 2005 r. 

 
REGULAMIN 

 
przyznawania stypendiów Starosty Gryfińskiego  

za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2004 / 2005  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński  
 

§ 1 
Stypendium Starosty Gryfińskiego za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniowi 
szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się egzaminem maturalnym, który uzyskał  
na świadectwie promocyjnym średnią ocen co najmniej 4,8 posiada bardzo dobrą ocenę  
z zachowania, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) jest finalistą lub laureatem olimpiad przedmiotowych bądź zawodów sportowych na 
szczeblu co najmniej okręgowym, 

2) aktywnie działa społecznie na rzecz powiatu gryfińskiego i jego współmieszkańców 
np. w kulturze, sporcie itp., 

3) uczestniczy w realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju i promocji powiatu, 
4) konsekwentnie pomaga innym ludziom, szczególnie osobom starszym, samotnym  

i niepełnosprawnym; działa w organizacjach charytatywnych, 
5) wykazuje aktywną postawę i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub klasy. 

 
 

§ 2 
Kandydatów do stypendium typuje Rada Szkoły lub Rada Pedagogiczna, a wnioski wraz 
 z uzasadnieniem przedstawia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. 
 

§ 3 
1) Wnioski, o których mowa w § 2, dyrektor szkoły składa w Wydziale Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie do dnia 15 grudnia 
2005 r.  

2) Stypendium może otrzymać:  
a) trzech uczniów ze szkoły liczącej do 500 uczniów,  
b) czterech uczniów ze szkoły liczącej powyżej 500 uczniów.  

 
§ 4 

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje trzyosobowa komisja powołana przez Zarząd 
Powiatu. 
 

§ 5 
W uzasadnionych przypadkach ilość stypendiów może zostać zwiększona w ramach 
zaplanowanych środków finansowych na ten cel w roku 2005, zmniejszając odpowiednio 
wysokość przyznawanego stypendium. Zmniejszenie nie może być większe niż 50% 
wysokości stypendium, o którym mowa w § 6 ust. 2.  
 
 
 



§ 6 
1) Stypendium wypłaca się jednorazowo ze środków budżetu powiatu. 
2) Dla jednego ucznia wysokość stypendium wynosi 380 zł brutto. 
3) Stypendium ma charakter motywacyjny. 
 

§ 7 
Wręczenie stypendiów uczniom odbywa się na Sesji Rady Powiatu lub podczas innych 
uroczystości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 


