
UCHWAŁA NR XXXVII/318/2018
RADY GMINY CHYBIE

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów
dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.) po przyjęciu Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Chybie na wniosek Wójta Gminy Chybie

Rada Gminy Chybie
uchwala:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/313/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 17 czerwca 2014 r. 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 3462) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendia mogą być udzielane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom klas 
dotychczasowego gimnazjum do czasu ich wygaszenia, prowadzonych w szkołach podstawowych, 
a także absolwentom tych szkół w roku kalendarzowym, w którym ukończyli szkołę”;

2) w rozdziale 1 ust. 2 pkt. 1e otrzymuje brzmienie:

„e) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej:

- 5,5 - uczeń szkoły podstawowej;

- 5,4 - uczeń klasy dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w szkole podstawowej”;

3) w rozdziale 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać:

a) dyrektorzy szkół podstawowych,

b) dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

c) zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2018 r.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Josek
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