
UCHWAŁA NR VII/83/2019
RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki 
za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie gminy Wronki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.             
z 2019 r. poz. 506) oraz w zw. z art. 90t ust. 1 pkt 2   i ust. 4   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/71/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających 
siedzibę na terenie gminy Wronki wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: "Traci moc uchwała Nr XLII/336/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki 
w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy 
Wronki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 1627 i z 2018 r., poz. 4784)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki oraz Dyrektorowi 
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, każdemu w zakresie jego właściwości.

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

Przewodniczący Rady

(-) Piotr Władysław Rzyski
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Uzasadnienie

Rada Miasta i Gminy Wronki w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI/71/2019 w sprawie zasad
udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających
siedzibę na terenie gminy Wronki. Podjęta uchwała posiada jednak wadę w postaci błędnej daty jednej
z uchylanych uchwał.

Błąd winien zostać sprostowany, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.
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