UCHWAŁA NR XXVII/226/ 17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 27 października 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/150/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie
określania zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji dzieci
i młodzieży w gminie Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art.90 t ust.1pkt 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/150/16 z dnia 16 listopada 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany poprzez nadanie nowego brzmienia o treści:
1. „§ 1 stypendium może być przyznane:
1) uczniom klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjum, zamieszkujących na terenie
Gminy Bolesławiec,
2) uczniom klas IV- VII uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Bolesławiec;
2. § 3ust. 3 do wyliczenia średniej ocen z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych będą brane pod
uwagę oceny z następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii i przyrody;
3. § 3ust. 4 do wyliczenia średniej ocen z przedmiotów humanistycznych będą brane pod uwagę oceny
z następujących przedmiotów; języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie;
4. §4 ust.1 stypendia za osiągniecia artystyczne przyznawane są uczniom, którzy w klasyfikacji
końcoworocznej w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, średnią z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych co najmniej 4,0 oraz uzyskali
indywidualnie w przeglądach, festiwalach i konkursach artystycznych na:
- etapie powiatowym/ rejonowym I-III miejsce,
- etapie wojewódzkim I-V miejsca, lub etapie ogólnopolskim/ międzynarodowym I-X miejsca.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
W uchwale Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/150/16 z dnia 16 listopada 2016., którą został
wprowadzony regulamin stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych konieczne jest
wprowadzenie zmian wynikających z nowego ustroju szkolnego, a mianowicie objecie nim również
uczniów kl. VII oraz uczniów klas gimnazjalnych, które funkcjonują w szkołach podstawowych. Ponadto
doprecyzowano rodzaj osiągnięć artystycznych uczniów, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu
stypendium.
Wobec powyższego Wójt Gminy Bolesławiec podjął inicjatywę uchwałodawczą.
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