UCHWAŁA NR XIX/215/2012
RADY GMINY LUZINO
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009
roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla
uzdolnionych uczniów gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i
uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino,
osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 1)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w
sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych
uczniów gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne
osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu” wprowadza się następujące zmiany:
1)

w tytule uchwały i
podstawowych",

załącznika po słowach "uzdolnionych uczniów" dodaje się słowa "szkół

2)

w §1 ust.1 uchwały po słowach „dla uzdolnionych uczniów” dodaje się słowa „szkół
podstawowych”,

3)

w §2 załącznika do uchwały po słowach „będący uczniami” dodaje się słowa „szkół
podstawowych”,

4) w §6 ust. 1 załącznika do uchwały po słowach "uzyskał ocenę co najmniej 5,5" dodaje się słowa
",a w przypadku uczniów klas I-III uzyskał wysoki poziom osiągnięć edukacyjnych",
5) §7 ust.1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „Stypendium jest przyznawane na okres do
10 miesięcy w wysokości 256 zł brutto.”,
6) §7 ust 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium, o którym mowa
w ust.1 będzie podlegała corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji, w zaokrągleniu do
pełnego złotego, od 1 września kaŜdego roku począwszy od 1 września roku 2013”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacyjnym Rady i Wójta Gminy Luzino oraz na stronie internetowej Gminy Luzino.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Zdzisław Koszałka
1)

Dalsze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

