
Zarządzenie nr 67/2017 

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 13 czerwca 2017r.  

W sprawie przyjmowania wniosków o stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza 

Gminy i Miasta Odolanów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i 

Miasta Odolanów zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/203/12 z dnia 13 listopada 2012r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/12 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza 

Gminy i Miasta Odolanów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i 

Miasta Odolanów. 

§ 1. Określam terminy przyjmowania wniosków stypendialnych w obszarach: 

a) Stypendium naukowe w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r. 

b) Stypendium artystyczne w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r. 

c) Stypendium sportowe w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r. 

d) Stypendium ekologiczne w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r. 

e) Stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 

15.09.2017r. 

f) Stypendium językowe w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r. 

g) Nagrody w kategorii: 

- za wzorowe zachowanie i frekwencję 100% 

- wolontariat 

- wyróżnienie „Mistrz zawodu” 

w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r. 

§ 2. Wnioski stypendialne należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie. 

§ 3. Terminy przyjmowania wniosków stypendialnych podlegają ogłoszeniu przez 

umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie 

informacji Publicznej. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej 

 

 

 


