
UCHWAŁA NR X/105/19
RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 26 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Zabierzów”

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. w Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Zabierzów uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
i studentów w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Zabierzów, stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 
28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów" (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 5332 ze zm.), 
wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Okresie bazowym - oznacza to okres bieżącego roku szkolnego lub akademickiego za który 
wyliczana jest średnia ocen,”;

2) Przepis § 2 ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„11. Średniej ocen - oznacza to średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w okresie bazowym 
kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów  lub uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy, w tym uczniów szkoły podstawowej od ukończenia klasy IV, szkoły ponadpodstawowej lub 
ponadgimnazjalnej oraz studentów,”;

3) Przepis § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Stawki stypendiów są następujące:

2) od 60 zł do 90 zł miesięcznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,”;

4) Przepis § 4 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"Stypendium przysługuje kandydatom będącym studentami studiów stacjonarnych na studiach I i II 
stopnia, którzy nie ukończyli 25 lat i którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium z podaniem 
uzyskanej indywidualnej arytmetycznej średniej ocen w okresie bazowym oraz:

1) znajdą się w grupie 8 wnioskodawców, którzy wykazali osiągnięcie najwyższej indywidualnej 
arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 4,0 w 5 stopniowej skali ocen,
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2) znajdą się w grupie 8 wnioskodawców, którzy wykazali osiągnięcie najwyższej indywidualnej 
arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 5,0 w 6 stopniowej skali ocen,

3) w przypadku gdy liczba Wnioskodawców w którejkolwiek z grup o jakich mowa w pkt. 1 i 2 będzie 
mniejsza niż 8, dopuszcza się uzupełnienie liczby Wnioskodawców jednej z grup, z czego liczba 
wszystkich stypendiów dla studentów nie może przekroczyć 16.”.

5) Przepis § 4 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Absolwentom studiów magisterskich stypendiów nie przyznaje się. Absolwenci szkół 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o stypendium pod warunkiem podjęcia 
studiów I stopnia. Podjęcie studiów musi być potwierdzone zaświadczeniem z uczelni lub umową 
z uczelnią.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

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

 
Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk
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