
Uchwała Nr XLV/277/18 

Rady Gminy Damasławek 

   z dnia 28 marca 2018 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) w związku  

z Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, Rada Gminy 

Damasławek uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustanawia się pomoc finansową o charakterze motywacyjnym w formie przyznawanego 

przez Wójta Gminy Damasławek stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów stałych 

mieszkańców Gminy Damasławek. 

§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa w § 1, określa regulamin 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 niniejszej 

uchwały określa corocznie Rada Gminy Damasławek w uchwale budżetowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na stałe zamieszkałych  

na terenie Gminy Damasławek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLV/277/18 

Rady Gminy Damasławek 

                                            z dnia 28 marca 2018 r. 

 
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w art. 90t ust.4 przewiduje 

możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej. Niniejsza uchwała stanowi 

element „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. 

Stypendium Wójta Gminy Damasławek wpisało się w tradycję naszej gminy. Ze stypendium 

korzystają szczególnie uzdolnieni uczniowie, którzy na stałe zamieszkują na terenie Gminy 

Damasławek. 

Ustanowienie pomocy w formie stypendium dla uzdolnionych uczniów jest 

dostrzeżeniem sukcesów uczniów oraz zachęceniem do osiągania wysokich wyników w nauce 

i dalszego rozwoju osobistego. Uczniowie ubiegający się o stypendium oprócz wysokiej 

średniej ocen, promują swoją gminę poprzez: branie udziału w różnych wysokiej rangi 

konkursach i zawodach sportowych ogólnopolskich i wojewódzkich, gdzie osiągają bardzo 

wysokie wyniki.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


