
UCHWAŁA NR VIII/48/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Działyniu

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 223 §1, art. 244 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Działyniu w przedmiocie przyznawania 
stypendium dla uczniów szkół z terenu gminy Zbójno za udział w konkursach wiedzy na szczeblu 
wojewódzkim i ogólnopolskim na zasadach zbliżonych do stypendium sportowych przyznawanych w gminie 
Zbójno, Rada Gminy Zbójno postanawia rozstrzygnąć wniosek pozytywnie. Szczegółowe powody 
rozstrzygnięcia zawiera uzasadnienie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując do poinformowania 
Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; Dz.U. z 2019 r., 
poz. 60 i poz. 730
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Działyniu

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

W dniu 15 marca 2019 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbójno wpłynął wniosek
Pana Rafała Rutkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Działyniu dotyczący możliwości przyznawania
stypendium dla uczniów szkół z terenu gminy Zbójno za udział w konkursach wiedzy na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim na zasadach zbliżonych do stypendium sportowych przyznawanych
w gminie Zbójno.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. pozytywnie rozpatrzyła
złożony wniosek. Wynikiem zatwierdzenia wniosku będzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady
Gminy Zbójno nr VII.44.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki
w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie ma obowiązku.
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