
UCHWAŁA NR VIII/60/2019
RADY GMINY LIPIE

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. 
w sprawie  zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne 

osiągniecie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem 
zamieszkania jest Gmina Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz  art. 90 t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) w związku 
z pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/310/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 22 lutego 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. § 5 ust. 1  Załącznika Nr 1 do Uchwały  Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 
6 czerwca 2014 r. -   Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne 
osiągniecie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem 
zamieszkania jest Gmina Lipie  zmienionej uchwałą Nr  XXXIV/249/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 
9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 
2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne 
osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem 
zamieszkania jest Gmina Lipie otrzymuje brzmienie:

1. Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są uczniowie klasy VIII szkoły 
podstawowej,  klasy III gimnazjum oraz uczniowie klas maturalnych, którzy osiągnęli jednocześnie: 

- wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego. tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,20 w szkole 
podstawowej i gimnazjum lub 5,00 w szkole ponadgimnazjalnej,

- wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,

- oraz minimum 85% maksymalnej liczby punktów z egzaminu kończącego szkołę 
podstawową, egzaminu kończącego gimnazjum (historia i WOS, j. polski, przedmioty przyrodnicze, 
matematyka, język obcy podstawa) lub matury kończącej szkołę ponadgimnazjalną  na jednym 
poziomie rozszerzonym.

§ 2. Pkt.  4 a)  załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 
2014 r. -  Wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i sporcie zmienionej uchwałą Nr  
XXXIV/249/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania 
i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia 
artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie otrzymuje 
brzmienie:

Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium:

a) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 uchwały:

- średnia ocen ..................................................

- ocena z zachowania .......................................
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- % maksymalnej liczby punktów z egzaminu ósmoklasisty ..........................................................

- % maksymalnej liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego ..........................................................

- % maksymalnej liczby punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ..................

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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