
UCHWAŁA NR LVI/597/2017
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r.  
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla 

uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, poz. 2232), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r.                   
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla 
uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1677) wprowadza się 
następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3 może być przyznane, 
do czasu ukończenia kształcenia, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Góra Kalwaria nw. szkół:

1) podstawowych –  klasy IV – VIII,

2) oddziałów gimnazjalnych,

3) ponadgimnazjalnych,

4) ponadpodstawowych”.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zapis paragrafu 6 nie dotyczy studentów studiów dziennych do ukończenia 24 roku życia oraz 
uczniów, którzy zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 
2017 poz. 59 ze zm.) spełniają obowiązek szkolny poza szkołą”.

3. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. jest laureatem lub uczestnikiem finału wojewódzkiej olimpiady 
przedmiotowej lub wojewódzkiego konkursu wiedzy organizowanych pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty;”.

4. W§ 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów końcowej, średnią ocen 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1) 5,6 dla klas IV – VI szkoły podstawowej,

2) 5,3 dla klas VII, VIII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych,

3) 5,0 dla szkoły ponadgimnazjalnej,

4) 5,0 dla szkoły ponadpodstawowej”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zenon Nadstawny
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