
 

 

UCHWAŁA NR 92/X/2019 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę  

na terenie Gminy Konopiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 

poz. 506) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr 77/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów  pobierających naukę na 

terenie Gminy Konopiska (Dz. Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 4607), w ten sposób, że § 4 Regulaminu otrzymuje 

brzmienie: "1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć uczeń działający osobiście bądź poprzez 

przedstawiciela ustawowego. 

2. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września każdego roku za osiągnięcia w poprzednim roku 

szkolnym. 

3. Wniosek należy złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska, bądź wysłać pocztą 

na adres Urzędu Gminy Konopiska. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

1) dane wnioskodawcy - imię (imiona) i nazwisko, adres korespondencyjny, 

2) dane ucznia - imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły, numer telefonu szkoły, 

klasę ucznia oraz średnią ocen, 

3) informację o osiągnięciach ucznia, o których mowa w § 3 ust. 1 wraz z datą ich uzyskania, 

4) załączniki (dokumenty lub inne dowody) potwierdzające osiągnięcia ucznia oraz średnią ocen; 

5) informację o numerze konta bankowego, na który zostanie przekazane stypendium bądź wniosek o wypłatę 

stypendium w kasie Urzędu Gminy, 

6) podpis wnioskodawcy." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 sierpnia 2019 r.

Poz. 5640



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 

 

 

Edward Bałdyga 
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