
PROJEKT 

Uchwała  Nr  /              / 2019 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia       maja 2019 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 2019 r. poz. 511), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W załączniku 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, zmienionym Uchwałą Nr XLI/281/2014 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2014 roku dokonuje się następujących zmian: 

 

1) w § 1 ust. 2 pkt 4) po słowach „szkół ponadgimnazjalnych” dodaje się słowa        

„lub ponadpodstawowych”, 

2) w § 3 ust. 1 po słowach „szkoły ponadgimnazjalnej” dodaje się słowa                

„lub ponadpodstawowej” oraz po słowach „egzaminie gimnazjalnym” dodaje 

się słowa „albo egzaminie ósmoklasisty”, 

3) w § 3 ust. 2 pkt 3) litera a) po słowach „szkoły ponadgimnazjalnej” dodaje się 

słowa „lub ponadpodstawowej”,  

4) w § 3 ust. 2 pkt 3) skreśla się literę b),  

5) w § 3 ust. 3 pkt 4) skreśla się literę b),  

6) w § 3 ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  

„3) Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który 

w wyniku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej uzyskał najwyższą średnią 

ocen w danym typie szkoły, jednak nie niższą niż 4,5 z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych”,  

7) w § 3 ust. 10 po słowach „ze szkół ponadgimnazjalnych” dodaje się słowa                  

„lub ponadpodstawowych”,  

8) w § 3 ust. 12 skreśla się punkt 3). 

 

§ 2. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Starosty Wągrowieckiego otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjwha2de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjwha2de


Uzasadnienie  

Uchwały Nr  /              / 2019 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia       maja 2019 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wągrowiecki.  

 

Celem niniejszej uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wągrowiecki jest doprecyzowanie zapisów dotyczących ubiegania się o stypendia 

przez uczniów szkół ponadpodstawowych. W związku reformą systemu edukacji                             

i likwidacją gimnazjów beneficjentami stypendiów poza uczniami szkół 

ponadgimnazjalnych stają się także uczniowie szkół ponadpodstawowych.                 

Ponadto, zgodnie z pojawiającymi się rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody 

Wielkopolskiego usunięto ocenę zachowania jako kryterium ubiegania się                         

o stypendium. Niniejsza uchwała nie rodzi dodatkowych skutków finansowych. 

Mając na uwadze powyższe, podjecie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu 

Wągrowieckiego jest uzasadnione. 

 

 

 


