
 

 

UCHWAŁA NR XL/357/2013 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia 7 października 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 22 lutego 2013 r.  

w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne 

osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem 

zamieszkania jest Gmina Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 14 a, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 90 t ust. 1  pkt. 2  ust. 4  ustawy z dnia 7  września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz, 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z pkt. 

5  Załącznika Nr 1  do Uchwały Nr XXXV/310/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie  

Rada Gminy Lipie  

uchwala, co następuje: 

§ 1. § 5  ust. 2  pkt. 2  Załącznika Nr 1  do Uchwały Nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 

22 lutego 2013 r. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne 

osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem 

zamieszkania jest Gmina Lipie otrzymuje brzmienie:" 2) posiadają wybitne osiągnięcia sportowe tzn. są 

zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych bądź 

w klasyfikacji drużynowej w zawodach sportowych - co najmniej na szczeblu wojewódzkim." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy Lipie 

 

 

Henryka Siejka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 października 2013 r.

Poz. 6141
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