
ZARZĄDZENIE 
RO NR 126/04 

z dnia 25 sierpnia 2004 roku 
WÓJTA GMINY KOBIERZYCE 

 
w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Gminy 
Kobierzyce za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności 
edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni  
 
 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr LXVI/548/02 z dnia 10 
października 2002 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego Gminy Kobierzyce za 
wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studentów wyższych uczelni  
 

WWÓÓJJTT  GGMMIINNYY  KKOOBBIIEERRZZYYCCEE  ZZAARRZZĄĄDDZZAA,,  CCOO  NNAASSTTĘĘPPUUJJEE::  
 

§ 1 
Określam tryb rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce 
za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studentów wyższych uczelni w roku szkolnym 2004/2005 stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



Załącznik do Zarządzenia  
RO Nr 126/04 z dnia 25.08.2004r. 
Wójta Gminy Kobierzyce 

 
 
 
 

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 
 

o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce za wybitne osiągnięcia w różnych 
sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów 
wyższych uczelni w roku szkolnym 2004/2005 

 
§ 1 

1. Złożone wnioski o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce za wybitne 
osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni w roku szkolnym 
2004/2005 podlegają weryfikacji dokonanej przez Referat Oświaty pod kątem 
spełnienia wymogów formalnych określonych w § 8 pkt 1 i 2 regulaminu. 

2. Wnioski wraz z załączoną do nich dokumentacją rozpatruje Zespół ds. oceny 
wniosków o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce, którego skład ustala Wójt 
Gminy Kobierzyce. 

3. Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce ocenia 
wnioski oraz wyłania kandydatów na stypendystów Gminy Kobierzyce,                    
a następnie przedkłada swoją propozycję Wójtowi. 

4. Wójt przyznaje Stypendia Gminy Kobierzyce, biorąc pod uwagę propozycję 
Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce, przy 
czym decyzja Wójta w tym przedmiocie jest ostateczna. 

 
 


	TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

