
UCHWAŁA NR III/11/2020
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 
uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/32/2014 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta 
Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1324) zmienionej uchwałą nr II/29/2017 Rady Gminy 
z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1165) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Nagrody przyznawane są za zdobycie następujących osiągnięć:

1) w przypadku konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, przyznaje się nagrodę w wysokości 800 zł za uzyskanie 
tytułu laureata;

2) w przypadku olimpiad przedmiotowych, w których uzyskanie tytułu finalisty lub laureata zwalnia 
z przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu:

a) przyznaje się nagrodę w wysokości 1 000 zł za uzyskanie tytułu finalisty,

b) przyznaje się nagrodę w wysokości 1 200 zł za uzyskanie tytułu laureata.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku uzyskania przez ucznia kilku tytułów laureata lub finalisty maksymalna kwota 
nagrody wynosi 2 000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Benedykt Leszczyński

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2138


		2020-04-21T11:56:21+0000
	Polska
	Agnieszka Makara
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




