
                                                                                                                                                
       Dębno, 14.03.2017 r. 

 

Uchwała Nr 2/2017 

  Zarządu 

 Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno 

z dnia 14.03.2017r. 

 
w sprawie przyznania stypendium artystycznego, sportowego, naukowego w ramach Funduszu 

Stypendialnego ,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” 
Na podstawie § 11 pkt.13 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Uchwały Zarządu  Nr 2/2015  

z dnia 23.01.2015r. oraz Regulaminu Funduszu Stypendialnego (zał. nr 2 do Uchwały Nr 2/2015 z 

dnia. 23.01.2015r.) 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Za osiągnięcie wysokich wyników dziedzinach artystycznych Zarząd Stowarzyszenia : 

a. przyznaje stypendium artystyczne w wysokości 75zł  w ramach Funduszu Stypendialnego 

   ,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” uczniom: 

-  Aleksandra Zawierucka                                                                                                                                 

-  Weronika Czech                                                                                                                                                  

- Przemysław Kata 

 

2. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych  Zarząd Stowarzyszenia : 

a. przyznaje stypendium sportowe w wysokości 75 zł   w ramach Funduszu Stypendialnego 

   ,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” uczennicom:                                     

- Paula Majder                                                                                                                                                

- Sandra Kosiarska 

b. przyznaje stypendium sportowe w wysokości 50 zł   w ramach Funduszu Stypendialnego 

   ,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” uczniowi:                                     

- Sławomir Dyjak 

 

3.Za osiągnięcie wysokich wyników w  nauce, sporcie  i  zachowaniu Zarząd Stowarzyszenia:                        

a. Przyznaje stypendium naukowe w wysokości 100 zł w ramach Funduszu Stypendialnego 

,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” uczniom NG w Dębnie: 

- Dominik Dzieża 

- Sandra Kosiarska                                                                                                                                                          

- Gabriela Małek  

- Martyna Sroka                                                                                                                                                                 

- Małgorzata Tkaczyk  

- Iwona Tyczyńska                                                                                                                                                       

- Klaudia Waśko                                                                                                                                                              

-Karolina Węglarz                                                                                                                                              

- Zuzanna Majkut                                                                                                                        

b. przyznaje stypendium naukowo-sportowe w wysokości 100 zł w ramach Funduszu 

Stypendialnego ,,Wspieramy dębniańskie talenty–śladami naszych absolwentów” uczennicy               

- Gabriela Sołga 

 



c. przyznaje stypendium naukowo w wysokości 50 zł w ramach Funduszu Stypendialnego 

,,Wspieramy dębniańskie talenty–śladami naszych absolwentów” uczennicom 

- Agata Paryniak                                                                                                                                                 

-Zuzanna Stopyra 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

d. przyznaje stypendium naukowe w wysokości 100 zł w ramach Funduszu Stypendialnego 

,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” uczniom szkól 

ponadgimnazjalnych (absolwentom NG w Dębnie):  

                                                                                                                                                       

– Paulina Grardziel                                                                                                                                  

- Julia Rzepko 

- Karol Żyguła   
 

e. przyznaje stypendium naukowe w wysokości 75 zł w ramach Funduszu Stypendialnego 

,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” uczennicy szkoły 

ponadgimnazjalnej (absolwentka NG w Dębnie): 

-Popowicz Paulina     
                                                                                                                                                                   

e. przyznaje stypendium naukowe w wysokości 150 zł w ramach Funduszu Stypendialnego 

,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” uczennicy kl.I  IV LO w 

Rzeszowie  szkól (absolwentce NG w Dębnie):  

-Paula Majder 

 

§ 2 

Stypendium wymienione w § 1 przyznaje się na okres 6 miesięcy tj. styczeń- czerwiec 2017r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi oraz Skarbnikowi Stowarzyszenia 

 

   Sekretarz                                                                                            Prezes  

 

  Irena Czapla                                                                               Kazimierz  Krawiec 

 

 

 

 

 
 
                                   

 
 


