
Uchwała  Nr 25/2007

 Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno 
z dnia 3.12.2007r. 

Na podstawie § 11 pkt.13 statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, 

Zarząd Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1

1.Stowarzyszenie tworzy fundusz stypendialny pod nazwą: 
,,WSPIERAMY DĘBNIAŃSKIE TALENTY”

§ 2

1.Celem funduszu jest gromadzeni i zabezpieczenie środków pieniężnych, przeznaczonych 
na wypłacanie stypendiów dla uczniów  N.G. w Dębnie osiągających wysokie wyniki  w 

nauce, zachowaniu i za osiągnięcia sportowe.

§ 3

1. Pieniądze na fundusz wpływać będą : 
a) z miesięcznych wpłat zadeklarowanych z diet radnych 

radnego Powiatu Leżajskiego  Antoniego Charki  w kwocie 100 zł. miesięcznie

- radnego Gminy Leżajsk Kazimierza Krawca w wysokości 100 zł. miesięcznie 
deklaracje radnych są załącznikiem nr 1 do uchwały i stanowią jej integralną cześć. 
b) darowizn i dotacji celowych

§ 4

1. Zasady wypłacania stypendium z funduszu określa regulamin , który jest załącznikiem nr 
2 do uchwały i stanowi jej integralną część. 

                                                                                  § 5

Podać do publicznej wiadomości  regulamin i zasady otrzymywania stypendiów 
- na stronie internetowej Stowarzyszenia 
- za pomocą ogłoszeń na szkolnych i wiejskich tablicach

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi, Skarbnikowi i Dyrektorowi Niepublicznego 
Gimnazjum w Dębnie..

       Sekretarz                                                                                        Prezes Zarządu

        



Załącznik nr 1

do uchwały 25/2007
z dnia 3.12.2007r.

Zarządu 
,,Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno”

Deklaracja miesięcznych wpłat na fundusz stypendialny

,,WSPIERAMY DĘBNIAŃSKIE TALENTY”

Zobowiązuję się do regularnych, miesięcznych wpłat na fundusz 
stypendialny ,,WSPIERAMY DĘBNIAŃSKIE TALENTY”- kwoty 100zł

Antoni Charko

37-305 Dębno 165



Załącznik nr 1

do uchwały 25/2007
z dnia 3.12.2007r.

Zarządu 
,,Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno”

Deklaracja miesięcznych wpłat na fundusz stypendialny

,,WSPIERAMY DĘBNIAŃSKIE TALENTY”

Zobowiązuję się do regularnych, miesięcznych wpłat na fundusz 
stypendialny ,,WSPIERAMY DĘBNIAŃSKIE TALENTY” kwoty 100zł

Kazimierz Krawiec

37-305 Dębno 28



Załącznik nr 2

Regulamin Funduszu Stypendialnego

Kierując się potrzebami edukacyjnymi młodego pokolenia, tworzy się  Fundusz 
Stypendialny  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno pn.

                                       ,,WSPIERAMY DĘBNIAŃSKIE TALENTY”

1. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy młodzieży szczególnie uzdolnionej, zwłaszcza z 
rodzin niezamożnych. 
2. Podstawową formą  pomocy są  stypendia, nagrody za naukę, wyniki w olimpiadach, 
konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych.

3. Pomocą Funduszu, w pierwszej kolejności, są objęci uczniowie Niepublicznego 
Gimnazjum w Dębnie, które współuczestniczy w działalności Stowarzyszenia. 
W dalszej przyszłości pragniemy objąć działaniem funduszu młodzież Zespołu Szkół     w 
Dębnie i młodzież uczącą się w innych typach szkół. 
4. Stypendium naukowe lub sportowe może otrzymać uczeń  Niepublicznego Gimnazjum 
,który spełnia następujące warunki: 
-uzyska średnią ocen po I semestrze nauki w wysokości 4,75 i wyższą , bez oceny 
dostatecznej-  -uzyska minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania 
- osiąga bardzo dobre wyniki w sporcie  we współzawodnictwie na szczeblu gminy, powiatu, 
województwa i uzyskuje dobre wyniki w nauce i zachowaniu .

5. Wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o przyznanie stypendium składają rodzice lub 
prawni 

   opiekunowie dziecka przedstawiając następujące dokumenty:

a) potwierdzoną przez Dyrektora N.G. w Dębnie informację o średniej ocen ucznia ( zał.nr 
1)

b) oświadczenie o dochodach ( dochód netto na 1 osobę nie może przekraczać 800 zł(zał.nr 
2)

c) oświadczenie, że uczeń nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu z 
wyjątkiem   renty rodzinnej, oraz dochodów określonych w art.29-30b i art.30e ustawy o 
podatku  dochodowym ( zał. nr 3)

6. Wysokość stypendium zależy od średniej i wynosi 
-  50 zł. miesięcznie przy średniej 4,75-4,99 , bez oceny dostatecznej 
-  100 zł. miesięcznie przy średniej 5,00 i wyższej, bez oceny dostatecznej 
-  50 zł. miesięcznie za wysokie osiągnięcia sportowe na szczeblu gminy, powiatu i 
województwa

7. W przypadku gdy uczeń uzyska prawo do stypendium naukowego i sportowego, Zarząd 
przyznaje jedno stypendium.

8. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
Zarząd określa  corocznie wysokość stypendiów / nagród/, formę i terminy realizacji.


