
UCHWAŁA NR 86/XI/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 4 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 74/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów uczęszczających do szkół podstawowych

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 5061)) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 14812)), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr 74/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8201) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. O stypendium mogą ubiegać się:

- uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, zamieszkujących na terenie Gminy Słupno,

- uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno, zamieszkujących 
poza terenem Gminy Słupno, którzy spełniają łącznie oba warunki: uzyskali średnią ocen na 
świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5,00 i jednocześnie w ostatnim roku 
szkolnym byli uczestnikami konkursów i olimpiad przedmiotowych.”.

§ 2. Pozostałe elementy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 października 2019 r.

Poz. 11659



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka
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