
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/345/14 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 6 listopada 2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/312/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2014 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 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami) oraz 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. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/312/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2014 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” – w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Gierałtowice” wprowadza się następującą zmianę, nadając nowe brzmienie w §1 ust. 3 pkt 2: 

2) dla uczniów gimnazjum za osiągnięcie wysokich wyników w nauce ze średnią ocen co najmniej 5,4 i oceną 

wzorową z zachowania”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Błaszczyk 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 6000
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