
UCHWAŁA NR 75/XV/2015
RADY MIEJSKIEJ  w  GOSTYNINIE

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gostynina”.  

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie

gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.

379, poz. 1072), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Rada Miejska w  Gostyninie

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala  się  lokalny  program  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży,

będących mieszkańcami  Miasta Gostynina, zwany dalej Programem.
2. Realizacja  Programu  przebiega  poprzez  wypłatę  stypendium,  stanowiącego  pomoc

materialną o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów, o których mowa w

ust. 1.

§ 2

Celem programu jest:

1. promowanie  uczniów  zdolnych,  posiadających  znaczące  osiągnięcia  naukowe,

sportowe, artystyczne,

2. budowanie prestiżu uzdolnionych uczniów,

3. motywowanie  uczniów  do  reprezentowania  Gostynina  w  konkursach,  zawodach,

olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

§ 3

Program jest realizowany ze środków własnych Miasta Gostynina w wysokości określonej w

uchwale budżetowej.

§ 4

 Szczegółowe warunki, zasady, tryb udzielania stypendium, a także osoby lub grupy osób

uprawnione do stypendium w ramach Programu określi odrębna uchwała.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

              Andrzej Robacki



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą

tworzyć regionalne lub lokalne programy:

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Unormowanie  zawarte  w  ww.  artykule  upoważniają  Radę  Miejską  w  Gostyninie  do

stworzenia  dokumentu  programowego,  będącego  aktem  o  charakterze  wewnętrznym,

wyznaczającym  kierunki  działania  w  zakresie  wspierania  edukacji.  W  oparciu,  o  dany

program organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny określić warunki,

zakres oraz tryb udzielania pomocy dzieciom i młodzieży.

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc

