
 

 

UCHWAŁA NR 297/XLV/18 

RADY GMINY ŚWIERKLANY 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 213/XXXIII/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Świerklany za wyniki w nauce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. 2018, poz. 994) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

2018, poz. 1957), art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych 

Rada Gminy Świerklany 

uchwala: 

§ 1. Dokonać zmiany treści Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Świerklany za wyniki 

w nauce, stanowiącego załącznik do Uchwały rady Gminy Świerklany 213/XXXIII/17 z dnia 24 sierpnia 
2017 roku w taki sposób, że: 

1) punkt 2 podpunkt 2) Regulaminu otrzymuje brzmienie: „w przypadku uczniów uczących się w klasach 

dotychczasowego publicznego gimnazjum – do 31 sierpnia 2019 r.,” 

2) punkt 2 podpunkt 3) Regulaminu otrzymuje brzmienie: „w przypadku uczniów szkół 

ponadpodstawowych”, 

3) punkt 11 podpunkt 2) Regulaminu otrzymuje brzmienie: „w przypadku uczniów uczących się w klasach 

dotychczasowego publicznego gimnazjum (do 31 sierpnia 2019 r.,) nie więcej niż 500 zł, 

4) punkt 11 podpunkt 3) Regulaminu otrzymuje brzmienie: „w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych 

nie więcej niż 600 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Świerklany. 

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

Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany 

 

 

Justyna Błatoń 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 sierpnia 2018 r.

Poz. 5212
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