
UCHWAŁA NR III/25/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/25/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2019 roku dotyczącej 
regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach 

podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/25/19 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów 
uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk 
(Dz.U.Woj.Warm.-Mazur. z 2019 roku poz. 2404) w załączniku do ww. uchwały wprowadza się zmiany 
polegające na tym, że w załączniku do uchwały: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Stypendium Burmistrza Pasłęka, zwane dalej „stypendium”, przeznaczone jest dla uzdolnionych 
uczniów klas VII-VIII pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, 
spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.”, 

2) w § 2 w ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) za szczególne osiągnięcia w nauce – uczniowi, który w danym roku szkolnym został laureatem olimpiady 
przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim i w klasyfikacji 
rocznej na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych co najmniej 
5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania.”, 

3) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Uczniowi, który w danym roku szkolnym miał łącznie osiągnięcia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 
uczniowi, który został laureatem więcej niż jednej olimpiady przedmiotowej lub więcej niż jednego 
konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, przyznaje się stypendium 
w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 2.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku. 
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