
UCHWAŁA NR XIX / 170 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie ; zmiany Uchwały Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r.w 
sprawie nadania tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ” najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub 

gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl . 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) ) Rada Miejska w Nowym 
Tomyślu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie 
nadania tytułu laureata "Złotego Wawrzynu ” najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum 
w Gminie Nowy Tomyśl wprowadza się następujące zmiany : 

1) § 4 ust.1 pkt 4 litera a otrzymuje brzmienie : 

" z trzech części egzaminu gimnazjalnego uzyskał łącznie co najmniej 70% możliwych do uzyskania 
punktów, przy czym z żadnego zakresu w części humanistycznej i matematyczno–przyrodniczej oraz na 
poziomie podstawowym w części językowej nie uzyskał mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Tomasz Wlekły
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie; zmiany 
Uchwały Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie nadania tytułu 
laureata „ Złotego Wawrzynu ” najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy 
Tomyśl . 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym – do wyłącznej właściwości rady gminy należy – 
między innymi stanowienie o kierunkach działania Burmistrza. Mając na uwadze szczególny aspekt 
wychowawczy, związany z wprowadzeniem wyróżnienia najlepszego absolwenta szkoły podstawowej lub 
gimnazjum z obszaru gminy Nowy Tomyśl, Rada Miejska w Nowym Tomyślu podjęła uchwałę Nr VII/61/2003 
z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ” najlepszemu absolwentowi 
szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl. W uchwale zawarto regulamin przyznawania 
tego wyróżnienia. 

W opinii szkół dotychczasowy regulamin spełnia swoją rolę skutecznie i rzeczywiście ten zaszczytny tytuł 
nadawany jest najlepszym absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Dyrektorzy gimnazjów zwrócili się z prośbą o modyfikację regulaminu w części spełnienia kryteriów przez 
ucznia gimnazjum. Zmiana formuły egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2012/2013 powoduje, 
konieczność dostosowania regulaminu nadawania tytułu „Złoty Wawrzyn” do obecnie obowiązującej formuły. 
Aktualny regulamin wymaga jedynie korekty, dotyczącej dodatkowych kryteriów, które musi spełnić uczeń 
gimnazjum, aby otrzymać tytuł „Złoty Wawrzyn”. Stąd zmiana w regulaminie kryterium związanego 
z wynikami egzaminu. na zakończenie nauki w gimnazjum . 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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