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UCHWAŁA NR XL/446/2014
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu
Gminy Wielka Wieś”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r.
poz.
594 z późn.
zm.)
w związku
z art. 90t
ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. – Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie
przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”
w ten sposób, że:
1. § 8 pkt 3 tej Uchwały otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1) Wnioski o stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i artystyczne należy składać
w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Wielka Wieś w terminie do końca
czerwca każdego roku kalendarzowego”.
2. § 10 pkt 1 i 2 tej Uchwały otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1) Stypendia Wójta Gminy Wielka Wieś za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe
i artystyczne przyznaje się raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego, za okres nauki. W uzasadnionych
przypadkach stypendium może być przyznane w innym terminie.
2) Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś, o którym mowa w pkt 1, może zostać przyznane
w wysokości
a) stypendium naukowe do wysokości – 200,00 zł miesięcznie;
b) stypendium sportowe i artystyczne do wysokości – 100,00 zł miesięcznie,
- przy czym przedmiotowe stypendium Wójta Gminy może być wypłacane jednorazowo lub
miesięcznie w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Krystyna Sułko

