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UCHWAŁA NR XXXII/322/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska
Górne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 712 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r., poz. 1327 ze zm.),
Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XX/192/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie
Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne (Dz. Urz.
Województwa Śląskiego poz. 1756) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
"4) najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.";
2) dodaje się § 4 a w brzmieniu:
"§ 4 a. Stypendia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, przysługują uczniom klas VIII szkół
podstawowych, którzy osiągnęli jedną z trzech najwyższych sum wyników egzaminu ósmoklasisty
z przedmiotów obowiązkowych, wyrażonych w procentach, na terenie Miasta Łaziska Górne.";
3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wysokość jednorazowych stypendiów dla uczniów klasy VIII wynosi 1200 zł za każde
osiągnięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 4, w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.".
4) w § 8 ust. 3 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
"4) kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydaną przez okręgową
komisję egzaminacyjną.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Król

