
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/242/2020 

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

z dnia 19 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Na podstawie 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.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Rada Miejska Mikołowa 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 8498), § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez 

Śląskiego Kuratora Oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub olimpiady, 

konkursu wymienionego w komunikacie, o którym mowa w art.  44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) z zastrzeżeniem zapisów  

§§ 11e – 11g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 

z późn. zm.).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej treści w "Gazecie 

Mikołowskiej". 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa 

 

 

Katarzyna Syryjczyk - Słomska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 maja 2020 r.

Poz. 4116
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