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UCHWAŁA NR V/35/19
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 roku
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2001 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1457 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 roku
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r., poz. 2049 i z 2017 r., poz. 1579) wprowadza się
poniższe zmiany:
1) w § 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uczniu- należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej (klasy IV-VIII i III
gimnazjum) które prowadzone są przez Gminę Pakosławice”;
2) w § 6:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uczniowie posiadający średnią ocen klasyfikacyjnych - z ostatniego roku szkolnego - nie niższą niż 4,76,
a ocenę ze sprawowania nie niższą niż bardzo dobrą i legitymujący się dodatkowymi osiągnięciami
naukowymi, sportowymi lub artystycznymi”;
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uczniowie klas VIII szkoły podstawowej, którzy uzyskali min. 75% liczby punktów z egzaminu
przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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