
 

 

UCHWAŁA NR XXI/110/2012 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów  

Na podstawie art. 18 pkt. 14 a ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90t 

ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Głogów uchwa-

la, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXIII/214/2010 Rady Gminy 

Głogów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyję-

cia programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów wprowadza się następujące zmiany:  

1. W Rozdziale 1 w § 2 pkt 1 ppkt 1 otrzymuje 

brzmienie: „1) Stypendia dla uczniów szkół podsta-

wowych, gimnazjalnych i średnich”  

2. W rozdziale 2 § 3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Stypendia udzielane są uczniom szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i średnich zamieszkałym na 

stałe na terenie gminy Głogów.  

3. Stypendia są udzielane uczniom za osiągnięcia 

naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe:  

a) stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół 

podstawowych – klas IV–VI, szkól gimnazjalnych 

i średnich, którzy osiągnęli za ostatni rok nauki 

poprzedzającej złożenie wniosku średnią ocen ze 

wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 

4,5 oraz zachowanie minimum bardzo dobre.  

b) stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub 

działalność społeczną przyznawane są uczniom, 

którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia 

i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopol-

skim lub międzynarodowym, promując jednocze-

śnie swoją szkołę i gminę Głogów w ostatnim roku 

nauki poprzedzającym złożenie wniosku oraz mają 

zachowanie minimum bardzo dobre.  

c) stypendia za osiągnięcia dla uczniów, którzy 

w ostatnim roku nauki uzyskali co najmniej śred-

nią ocen 4,0 i osiągnęli wyróżnienia i nagrody 

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o za-

sięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim oraz mają 

zachowanie minimum bardzo dobre.”  

4. W rozdziale 2 § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wnioski –stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały – składa się w Urzędzie Gminy Głogów w 

terminie do 31 sierpnia każdego roku.”  

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały zostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady: 

Lech Gostyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 2705
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