
UCHWAŁA NR XXVIII/158/16
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania 
stypendium Wójta Gminy Iłowo-Osada za wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finansowej, formy i 

zakres tej pomocy oraz tryb postępowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, poz. 1579), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 
1943) oraz uchwały Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowo-Osada, Rada Gminy 
Iłowo-Osada uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie określającym szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Iłowo-Osada za 
wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finansowej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2016r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Iłowo-
Osada za wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finansowej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb 
postępowania (Dz. Urz. W. W-M. z 2016r. poz. 1768) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Pod pojęciem absolwenta należy rozumieć ucznia, który otrzymał 
świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum w roku szkolnym, w trakcie którego 
składany jest wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.";

2) w  § 4 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Pod pojęciem absolwenta należy rozumieć ucznia, który 
otrzymał świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum w roku szkolnym, w 
trakcie którego składany jest wniosek  o przyznanie jednorazowej nagrody finansowej.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Wójt Gminy Iłowo-Osada za szczególne osiągnięcia przyznaje jednorazową 
nagrodę finansową uczniowi lub absolwentowi, który zajął od I do V miejsca w konkursie przedmiotowym, 
olimpiadzie lub zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i otrzymał co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z przedmiotu obejmującego swym zakresem prowadzoną rywalizację oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę  z zachowania.

2. Wójt Gminy Iłowo-Osada za szczególne osiągnięcia może przyznać jednorazową nagrodę finansową 
uczniowi lub absolwentowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego, olimpiady lub zawodów sportowych 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu obejmującego 
swym zakresem prowadzoną rywalizację oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.
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