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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia .................... 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce 

i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice. 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), 

- art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943 z późniejszymi zmianami), 

- Uchwały Nr XVII/136/12 z dnia 28 lutego 2012 r. Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia "Gminnego 

Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice"  

na wniosek Wójta Gminy 

Rada Gminy Gierałtowice 

uchwala: 

    § 1.  

W załączniku do Uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce 

i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) W §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym jeden z niżej wymienionych warunków 

w danym roku szkolnym:" . 

2) W §1 ust. 3 pkt. a otrzymuje brzmienie: 

"a) dla uczniów szkoły podstawowej od klasy IV za osiągnięcie wysokich wyników w nauce ze średnią 

ocen co najmniej 5,70 i oceną wzorową z zachowania,". 

3) W §1 ust. 3 pkt. b otrzymuje brzmienie: 

"b) dla uczniów gimnazjum za osiągnięcie wysokich wyników w nauce ze średnią ocen co najmniej 5,40 

i oceną bardzo dobrą z zachowania,". 

4) W §1 ust. 3 pkt. f otrzymuje brzmienie: 

"f) zdobycie I-V miejsca lub wyróżnienia w konkursie przedmiotowym lub artystycznym na szczeblu 

ogólnopolskim lub międzynarodowym i uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem w danym roku szkolnym. ". 

      § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 



  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za rok szkolny 2015/2016 

wniosła propozycje zmian celem uszczegółowienia kryteriów przyznawania stypendiów Wójta Gminy 

Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie 

Gminy Gierałtowice. 

 

 

 


