
 

UCHWAŁA Nr 97/ 509 /2020 

Zarządu Powiatu Złotowskiego 

z dnia  08  września 2020 roku 

w sprawie przyznania Stypendium Starosty Złotowskiego  

za wysokie wyniki w nauce 

Na podstawie § 4 Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Złotowskiego  

za wysokie wyniki w nauce, Nagrody Starosty Złotowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne oraz Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszego absolwenta szkoły, uczniom 

pobierającym naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Złotowski, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/67/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z 9 sierpnia  

2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków ubiegania się oraz zasad i trybu 

przyznawania stypendiów oraz nagród dla uzdolnionej młodzieży, pobierającej naukę w szkołach 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Złotowski (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 roku, 

poz. 7232) oraz na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

z 2019 roku, poz. 309) uchwala się co następuje:  

§ 1.  Zarząd Powiatu Złotowskiego w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów szkół 

ponadpodstawowych, przyznaje Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce  

w liczbie: 

-  22 uczniom liceum ogólnokształcącego, 

-  24  uczniom technikum, 

-  4  uczniom branżowej szkoły I stopnia. 

Ogólna wysokość przyznanych stypendiów wynosi 50.000 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§  2. Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce przyznaje się na okres  

od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku i jest wypłacane miesięcznie przez szkoły. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego  

w   Złotowie oraz dyrektorom szkół ponadpodstawowych. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Starosta Złotowski 

         Ryszard Goławski 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

1. Małgorzata Sameć  

2. Ryszard Król   

3. Paweł Owsianny  

4. Andrzej Pietrzak 



 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr 97 / 509 /2020 

Zarządu Powiatu Złotowskiego 

z dnia  08 września 2020 roku  

w sprawie przyznania Stypendium Starosty Złotowskiego  

za wysokie wyniki w nauce 

 

Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi: 

 § 4 Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki  

w nauce, Nagrody Starosty Złotowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne 

oraz Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszego absolwenta szkoły, uczniom 

pobierającym naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 

Złotowski, stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/67/2019 Rady Powiatu Złotowskiego  

z 9 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków ubiegania się oraz 

zasad i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród dla uzdolnionej młodzieży, pobierającej 

naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Złotowski 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 roku, poz. 7232), który określa warunki przyznawania 

Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce, 

 § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019, poz. 309) zgodnie,  

z którym oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne 

uchwały, w tym zawierające opinie i stanowiska zarządu. 

 

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych, Zarząd 

Powiatu przyznał Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce: 

-  22 uczniom liceum ogólnokształcącego, 

-  24  uczniom technikum, 

-    4  uczniom branżowej szkoły I stopnia. 

 

Ogólna wysokość przyznanych stypendiów wynosi 50.000 złotych, zgodnie z załączonym 

wykazem. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

         Starosta Złotowski 

         Ryszard Goławski 

 

 

 

 
 


