
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/147/20 

RADY MIASTA W MYSZKOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/140/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży 

w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie 

Uzdolnionych "OMNIBUS" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)  oraz Programu Stypendialnego Samorządu 

Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS” w związku z rozporządzeniem z dnia 

10 kwietnia 2020r. Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 657) uchwala się 

co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIII/140/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży 

w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 

"OMNIBUS" zmienia się: 

1. § 4 ust. 1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie: "uzyskaniu tytułu laureata, finalisty lub zajęciu I, II lub III 

miejsca w innym niż ujęte w § 4 ust. 1 pkt 4 konkursie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim 

i przyznaniu punktów w wysokości określonej w poniższej tabeli, przy czym ocenie podlegać będą 

maksymalnie trzy wskazane we wniosku osiągnięcia: 

Tytuł / zajęte miejsce Zasięg międzynarodowy/ 

ogólnopolski 

Zasięg wojewódzki 

laureat/ finalista/ I, II, III miejsce 15 pkt 10 pkt 

2. § 4 ust. 1 pkt 6, który otrzymuje brzmienie: "zajęcie I, II lub III miejsca, otrzymaniu grand prix, 

wyróżnienia lub nagrody specjalnej w konkursie, przesłuchaniu lub przeglądzie w zakresie przedmiotów 

artystycznych lub o charakterze artystycznym, innym niż ujęte w § 4 ust. 1 pkt 3 i przyznaniu punktów 

w wysokości określonej według poniższej tabeli, przy czym ocenie merytorycznej podlegają maksymalnie 

3 wskazane we wniosku osiągnięcia: 

Tytuł / zajęte miejsce Zasięg międzynarodowy/ 

ogólnopolski 

Zasięg wojewódzki 

I, II, III miejsce/grand prix/ 

nagroda specjalna 

15 pkt 10 pkt 

Wyróżnienie 3 pkt 1 pkt 
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3. § 4 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "uzyskaniu w konkurencjach olimpijskich osiągnięcia 

w postaci udziału w Olimpiadzie Młodzieżowej, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, zajęciu 

miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata/ Europy, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych/ Starszych, 

Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i powołaniu do Kadry Polski i przyznaniu punktów w wysokości 

określonej w poniższej tabeli: 

 

Osiągnięcie 

Olimpiada 

Młodzieżowa/ 

Mistrzostwa Świata/ 

Mistrzostwa Europy 

Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski Juniorów Młodszych 

Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski Juniorów Starszych 

I, II, III miejsce 60 pkt 40 pkt 40 pkt 

Udział 40 pkt 0 pkt 0 pkt 

Powołanie do kadry 

Polski 

35 pkt 

Za zdobycie miejsca od I do III podczas tych samych zawodów, ale w innej konkurencji przyznaje się połowę 

punktów 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa. 

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

Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie 

 

 

Jerzy Woszczyk 
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