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1340 
 

UCHWAŁA NR VII/61/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBIACH 

 
z dnia 30 maja 2007r. 

 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zmia-
nami) uchwala się: 

Regulamin 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół podsta-

wowych i gimnazjów 

zwany dalej regulaminem, w brzmieniu poniż-
szym: 

§ 1. Jednym z głównych celów samorządu Gmi- 
 

ny Słubice jest wspieranie edukacji dzieci i mło-
dzieży szczególnie uzdolnionej w dziedzinach: na-
ukowej, artystycznej i sportowej, w formie stypen-
diów. 

§ 2. 1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 1 
tworzy się fundusz stypendialny, zwany dalej fun-
duszem. 

2. Fundusz tworzy się w ramach środków fi-
nansowych, przeznaczonych na ten cel w budżecie 
gminy. 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 12 sierpnia 2008r.              Nr 87 
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