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UCHWAŁA NR X/114/2011
RADY GMINY PSARY

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr Nr XXX/226/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie 
ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniów oraz określenia zasad jego 

przyznawania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a , art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 10, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i 
3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127 poz. 857 ze zmianami). Rada Gminy Psary uchwala: 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały nr XXX/226/2009 Rady Gminy Psary 
z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniów 
oraz określenia zasad jego przyznawania: 

a) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednim druku wniosku , 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu , dostępnym w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 
4, 42-512 Psary oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Psarach www.bip.psary.pl/ .” 

b) § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Psary, ul. 
Malinowicka 4, 42-512 Psary od 8 czerwca do 31 sierpnia każdego roku.” 

c) Skreśla się pkt. 3 w §4 ust.1. 

d) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Niniejszy regulamin winien znajdować się w Urzędzie Gminy Psary oraz 
w każdej szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Psary”. 

e) Skreśla się ust. 8 w § .5 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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