
C,M1N" 
UCHWAŁ A NR XXXI/J45ł2OIX 

RADY GMINY CEWI("J 

zdnia 29 marca 2018 r. 

sprie zmiany Uchwały Nr XW/I42/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków I trybu 
przyznawania przez Wójta (miny Cewłce stypendium-nagrody dla uzdolntonycb uczniów 

Nn piMawie art. 90 Ł  u 4 ustawy i dnia 7 wrzesnia I 991 roku o systemie oświaty (i)i U. 
t 2017 1.. PUL. 2198 Z pó)o. /m.) oraz art. IX ust. 2 pIJ 14tt ustny z•dnla X marca 1990 ri;ku o samorządzie 
gminnym (Dz. tJ. 72017 L poz. I87 ze zm.) Rada Gminy Cewke, uchwała co następuje: 

*1. 

W zatąc,niku do I Ichwały Nr XIV/142/2016 Rady (rniuy Cewice 7 dnia 14 kwietnia Wiór. w sprawie 
arunkó itt ho przyzzrayania przez Wta Gminy (eice stypenditm arody dki uzdolnionych uczniów 

wpro*adza ię  następujące zmiany: 

1. * 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„.2. Stypcndium-nuroda skier.tiw jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkól podstawowych 
iklasy .JV-VIH i uczniów iJa. gimna7jalnych (do czasu ich wygaszenia) z. terenu Gminy Ccwke.". 

2, 4 3 uM I otrLymujehrzmienle: 

..3. Uzidow do stypendium-nagrody Wójta Gminy zgiaszają  dyrektorzy publicznych i niepublicznych 
szkół  z terenu Gminy („ewlce.". 

3. * 4 ust. 1 ppkt. 1) utrzymuje brzmienie: 

..I)jest uczniem publicznej bąd1 niepublkznej szkoły podstawowej (klasy 1V-Viii) lub uczniem klas 
gimnazjalnych (do czasu ich wygaszenia) z terenu (iminy Ccwice.". 

4 * 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W przypadkach uzasadnionych sz ególnymi okolicznościami Wójt Gminy. Cewic po zasięgnięciu 
opinii komisji IaŚeiwej dla spraw edukacji Rady Gminy Cewice może zwłasnej inicjatywy lub no wnimek 
l)yrcktora szkoly przyznać  ypendium-iiagrodę  uczniowi publicznej bądź  niepublicznej szkoły podstawoej 
(klasy IV-Viii) lub klas ghnnazjainych (do e-iao ich wy aszeińa) terenu Gminy Cew ice, który: 

1) nie pdnia kryteriÓw ukresiunyeh w * 4 ust I ale uzyskał  najwyz.szą  średnią  ocen na koniec roku 
szkolnego w danej sikul uraz poiada wzorową  oecni z zachowania. W sytuacji kiedy w danej szkole 
kilkoro uczniów będzie minio równorzędnie najwyższą  kednią  z ocen i wzorowe zachowanie, nagrodę-
stypendium oluymują  wszyscy ci uczniowie. 

2) wchodu w skład zespulu. k*617 ma wyhitn osiągnięcia artystyczne lub naukowe tj. zdohyl miejsca I. II. 
III na szczeblu wojewódzkim. ogólnupokkim bądź  mlędzynumduwyni.", 

* 2. 

Wykonanie udmaiy puwkr-za się  Wójtowi Gminy Cewke. 
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