
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania 

nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 90t  ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327; z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały LI/353/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych 

w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 2018 r. poz. 3180) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 nadaje się następujące brzmienie: 

„1. Nagrody i stypendia edukacyjne przeznaczone są dla uzdolnionych uczniów wszystkich typów 

szkół pobierajacych naukę na terenie Miasta Sieradza za osiagnięcia w nauce i sukcesy artystyczne.”; 

2) w § 2 pkt 2 nadaje się następujące brzmienie: 

„2) programie - rozumie się przez to Miejski Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży.”; 

3) w § 5 ust. 1 skreśla się pkt 2; 

4) w § 5 ust. 2  pkt 1 nadaje się następujące brzmienie: 

„1) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,60 z przedmiotów obowiązkowych”.; 

5) w § 5 ust. 2  pkt 2 nadaje się nastepujące brzmienie: 

„1) uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych oraz tytuł laureata 

lub finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;”; 

6) w § 6 ust. 1 skreśla się pkt 2; 

7) w § 6 ust. 2 skreśla się pkt 3; 

8) w § 8 ust. 2 skreśla się pkt 3; 
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9) w § 8 ust. 4 nadaje się następujące brzmienie: 

„Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium edukacyjnego należy skladać w Urzędzie Miasta 

Sieradza w Biurze Obslugi Klienta w terminie do 16 sierpnia danego roku kalendarzowego (decyduje data 

wpływu do Urzędu Miasta) a w przypadku roku szkolnego 2021/22 w terminie do 10 września 2021 r. ”. 

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały LI/353/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach 

Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. 

poz. 3180) otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta Sieradza, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Sieradza. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sieradzu 

 
 

Urszula Rozmarynowska 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

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

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody/stypendium edukacyjnego* 

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Wnioskodawca 

Imię i nazwisko  
Adres  

Wnoszę o przyznanie nagrody/stypendium edukacyjnego* uczniowi/* 

za osiągnięcia w nauce / za osiągnięcia artystyczne* 

Imię i nazwisko ucznia/studenta  
Data i miejsce urodzenia   
Adres zamieszkania  
Nazwa i adres szkoły/uczelni  
Rok dokonania osiągnięć  
Średnia ocen  
Informacja o osiągnięciach 
w nauce 

 

Informacja o osiągnięciach 
artystycznych 

 

Nr konta bankowego i jego 
właściciel 

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Data sporządzenia wniosku  
Podpis Wnioskodawcy  

* niewłaściwe skreślić 

Załączniki: 
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Uzasadnienie

Na podstawie zapisu art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1327 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą" jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne

i lokalne programy:

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci mlodzieży,

2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

W przypadku przyjecia powyższych programów, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i mlodzieży poberającej naukę na terenie danej

jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym

stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności

przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób prawnione do

pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze (art.90t ustawy).

Nowelizacja art. 90t ust. 4 ustawy ma na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich uczniów

uczęszczajacych do danej szkoly, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zamysł, który przyświecał

ustawodawcy zmierza do ustalenia miejsca pobierania nauki, jako kryterium decydującego o przyznaniu

pomocy, a nie kryterium miejsca zamieszkania ucznia.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem niezbędne z uwagi na dostosowanie warunków zakresu i trybu

przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji

Uzdolninych Dziezi i Młodzieży do obowiązujących przepisów.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w celu zebrania ewentualnych opinii.
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