
UCHWAŁA NR ....................

RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia .................... 2022 r.

w sprawie zmiany  Uchwały Nr VI/042/2019 Rady Powiatu  Mikołowskiego z 

dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania „Stypendium 

Starosty Mikołowskiego” w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia           

7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr VI/042/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego z 

dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania „Stypendium Starosty 

Mikołowskiego” w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży:

1. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"za wyniki w nauce: stypendium otrzymują uczniowie, którzy w danym roku 

szkolnym uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen z zajęć edukacyjnych co 

najmniej 5,30".

2. § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"za osiągnięcia w nauce: stypendium otrzymują uczniowie, którzy w danym roku 

szkolnym, spełnili przynajmniej jedno z poniższych wymagań:

a) są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym

i ogólnopolskim,

b) są laureatami (I, II, III miejsce) konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim".

3. wykreśla się § 3 ust. 1 pkt 3. 

§ 2. Pozostałe postanowienia ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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