
UCHWAŁA NR XLVII/313/18
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/138/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz.994, poz. 1000 i poz. 1349) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2017 r., poz.2198 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/138/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 5 załącznika do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, 
wybitne osiągnięcia artystyczne lub wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniom klas szkół 
podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych w latach 2018-2019, a także uczniom 
szkół ponadpodstawowych mających stałe zamieszkanie na terenie Gminy Gidle”.

2. § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może przysługiwać:

1) Uczniom szkół podstawowych w kl. IV-VIII, uczniom klas gimnazajlnych w szkołach podstawowych 
w latach 2018-2019 z wzorową oceną zachowania, którzy uzyskali średnią ocen końcoworoczną 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,30 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami 
lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego;

2) Uczniom szkół ponadpodstawowych z bardzo dobrą oceną zachowania, którzy uzyskali średnią 
końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20 w danym roku szkolnym lub 
zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego”.

3. § 4 ust. 1 załącznika do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:

1) dyrektorzy szkół – dla uczniów klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych;

2) pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych;

3) przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich klas podstawowych  
i ponadpodstawowych;

4) dyrektorzy placówek kultury;

5) dyrektorzy szkół artystycznych;

6) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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