
UCHWAŁA NR XXII/143/20 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481, poz. 1818 i poz. 2197) Rada Gminy Nieborów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nieborów dla uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Nieborów, stanowiącym załącznik do 
uchwały NR XXI/134/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 lutego 2020 r., zmienia się § 4 ust. 1, który 
otrzymuje następujące  brzmienie: 

„§ 4. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają jeden                
z następujących warunków: 

1) osiągnęli średnią ocen w nauce  z obowiązujących zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej: 

a) w szkole podstawowej klasy IV-VI – 5,3; 

b) w szkole podstawowej klasy VII-VIII – 5,0 i jednocześnie zajęli od I do III miejsca w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu co najmniej powiatowym; 

2) uzyskali udokumentowane wysokie wyniki sportowe w klasyfikacji indywidualnej we 
współzawodnictwie wojewódzkim (od I do III miejsca), krajowym lub międzynarodowym 
a w klasyfikacji zespołowej we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym i posiadają 
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90t. ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2019r. poz. 1481, poz. 1818 i poz. 2197) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej
jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy,
w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów. Wśród warunków przyznania stypendium dla uczniów
szczególnie uzdolnionych powinny być wyłącznie kryteria wskazujące na osiągnięcia lub wyniki w nauce,
jak wskazał organ nadzoru w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z dnia 19 marca 2020 r., zgodnie z 
orzecznictwem sądów administracyjnych wydanych w 2019 roku.

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje, że przyznanie stypendium uzdolnionym uczniom będzie
uzależnione wyłącznie od kryterium osiągnięć lub wyników w nauce.
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