Uchwała Nr XXIV/159/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Pasymiu
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wprowadza się następujące zmiany:
1.

§ 5 ust. 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: „3. Stypendium mogą otrzymać uczniowie klas

III gimnazjum za uzyskanie co najmniej 90 punktów możliwych do uzyskania z egzaminu
gimnazjalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną”.
2.

§ 7 ust. 1 regulaminu otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o przyznanie stypendium, który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Pasym nie później niż w terminie czterech dni roboczych po zakończeniu roku
szkolnego”.

3.

§ 7 ust. 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: „3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie
dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia”.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.
§3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/159/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 15 listopada 2016r.

Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych. Gmina Pasym, widząc potrzebę otoczenia
szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki,
sztuki i sportu, uchwala Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Środki przeznaczone na realizację uchwały ustalane będą każdorazowo z uchwale budżetowej
Gminy Pasym na poszczególne lata realizacji programu.

