
Projekt 

Uchwała Nr         / 2018 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia      lutego 2018 roku. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wągrowiecki.  

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 90t 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 
 

§1.  Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/73/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego  

z dnia 28 września 2011 roku w sprawie Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wągrowiecki, zmienionej uchwałą Nr XLI/281/2014 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2014 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 

do niniejszej uchwały.  
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 
 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

……………………………. 

Małgorzata Osuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały nr     /2018 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia         lutego 2018 roku. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wągrowiecki.  
 

W dniu 28 września 2011 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego działając  

w oparciu art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustanowiła Powiatowy program 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wągrowiecki.  

Przedmiotowa uchwała jest podejmowana w związku z koniecznością 

dostosowania Programu do nowej struktury oświaty.  

W trakcie jego obowiązywania Zarząd Powiatu dokonywał systematycznej 

ewaluacji stopnia realizacji celów i założeń programu. W oparciu o jej wyniki 

zaproponowano możliwość nagrodzenia 10 najlepszych zawodowo,  

czyli absolwentów, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.  

 Mając na uwadze powyższe, podjecie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu 

Wągrowieckiego jest uzasadnione. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

………………………………… 

/Małgorzata Osuch/ 

 

 


