
Projekt 
 
z dnia .......... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwał dotyczących konkursów dla uczniów 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Uchylić Uchwały: 

1. Nr XVI/171/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-
sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice, 

2. Nr XVI/172/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów 
ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice, 

3. Nr XXIX/313/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVI/172/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze 
szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice 

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

Proponuje się uchylenie uchwał wymienionych w § 1 przedmiotowej uchwały ze względu na fakt, że od roku 
szkolnego 2020/2021 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice wypłacane są 
stypendia na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty. Stypendia te wypłacane są za wyniki w nauce lub 
osiągnięcia sportowe. W czerwcu 2021 r. w szkołach wypłacono za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
stypendia w wysokości 29 972,00 zł. 

1 czerwca 2021 r. Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania stypendium dla 
uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice. Na jej podstawie  
do końca sierpnia zostaną wypłacone stypendia dla 24 uczniów. 

Zachowanie w mocy uchwał wymienionych w § 1 przedmiotowej uchwały prowadziłoby do sytuacji w której 
uczeń otrzymywałby podwójną nagrodę za to samo osiągnięcie.
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