Protokół Nr 81/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 czerwca 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć – Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego



Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Poinformował
o temacie spotkania i zapytał, czy ktoś chciałby wprowadzić inny temat na posiedzenie. Nie
było innych propozycji.
Zarząd Powiatu spotkał się celem omówienia poprawek do projektu uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów
w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających
naukę w szkołach na terenie Powiatu Sanockiego”, zakresu tych świadczeń oraz trybu
postępowania w tych sprawach, zaproponowanych przez Komisję Oświaty Sportu i Rynku
Pracy Rady Powiatu Sanockiego.
Pani Agnieszka Kornecka Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła wnioski Komisji:
1. W § 2 ust. 1 zmienia się sposób zapisu średniej ocen: w punktach 1a) i 2a) w miejsce
dotychczasowego zapisu „4,5” wprowadza się zapis „4,50”, natomiast w punkcie 2b)
zamiast dotychczasowego zapisu „4,9” wprowadza się zapis: „4,90”.
2. W § 3 ust. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis: „Wysokość stypendium w danym roku
szkolnym określa Zarząd Powiatu Sanockiego w zależności od wysokości środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu”. Przepis ten otrzymuje następujące
brzmienie: „Stypendium przyznawane jest w wysokości 200 złotych miesięcznie”.
3. Konsekwencją powyższej zmiany jest wykreślenie w całości dotychczasowego § 8
w brzmieniu: „Suma kwot przyznanych stypendiów nie może przekraczać kwoty określonej
corocznie w uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego na ten cel”. W związku z tym

zmienia się numeracja następujących kolejno potem przepisów i dotychczasowa treść § 9,
§ 10 i § 11 otrzymuje numerację odpowiednio: § 8, § 9 i § 10.
4. W § 4 ust. 2 dotychczasowe sformułowanie „Wzór wniosku” zastępuje się przez „Projekt
wniosku”. W konsekwencji dotychczasowy tytuł załącznika do projektu uchwały „Wniosek
o przyznanie stypendium” otrzymuje brzmienie: „Projekt wniosku o przyznanie
stypendium”.
5. Dotychczasowy zapis § 5 ust. 1 „Wnioski niekompletne i złożone po terminie określonym
w ust. 1 nie będą rozpatrywane” zastępuje się przez: „Wnioski niekompletne lub złożone
po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane”.
6. W załączniku do projektu uchwały, stanowiącym wzór wniosku o przyznanie stypendium,
pkt 10 otrzymuje brzmienie: „Średnia ocen ucznia uzyskana w danym roku szkolnym
poświadczona przez dyrektora szkoły”.
Wszystkie wnioski zgłoszone przez komisję zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu.
Ponadto ustalono, że zostanie powołana komisja do spraw rozpatrywania wniosków. W skład,
której wejdą Członkowie Komisji Oświaty Sportu i Rynku Pracy Rady Powiatu Sanockiego
oraz dwóch pracowników Wydziału Oświaty.
Członkowie Zarządu przyjęli w/w wnioski i pozytywnie zaopiniowali zmieniony projekt
uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania
stypendiów w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
pobierających naukę w szkołach na terenie Powiatu Sanockiego”, zakresu tych świadczeń oraz
trybu postępowania w tych sprawach. Pozytywną opinię wyraziło 2 Członków Zarządu,
1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
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