
UCHWAŁA NR XXXIII/222/13
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy 
oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Wąsosz”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 
t.j. ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 ze 
zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 
przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy 
Wąsosz” Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:

§ 1. Określa się warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb 
postępowania w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Wąsosz”. 

§ 2. O pomoc mogą się ubiegać dzieci i młodzież: 

1) zamieszkujące  na terenie Gminy Wąsosz, 

2) uczęszczające do przedszkoli lub  będące  uczniami szkół podstawowych, gimnazjów 
i ponadgimnazjalnych, 

3) uzyskujący wybitne osiągnięcia w nauce lub  znaczące sukcesy o charakterze artystycznym lub  znaczące 
sukcesy o charakterze sportowym.

§ 3. O pomoc za wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku kalendarzowym mogą się ubiegać dzieci 
i młodzież wskazani w §2 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej uchwały, którzy są laureatami lub finalistami konkursów 
i olimpiad przedmiotowych na szczebli  wojewódzkim lub krajowym, 

§ 4. O pomoc za znaczące sukcesy o charakterze artystycznym w danym roku kalendarzowym mogą 
ubiegać się dzieci i młodzież wskazani w §2 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej uchwały, którzy: 

1) zostali laureatami lub finalistami w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim, 

2) zostali laureatami w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim.

§ 5. O pomoc za znaczące sukcesy o charakterze sportowym w danym roku kalendarzowym mogą ubiegać 
się dzieci i młodzież wskazani w §2 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej uchwały , którzy: 

1) zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach, olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, 

2) zostali laureatami w konkursach, zawodach, olimpiadach o zasięgu wojewódzkim.

§ 6. Pomoc udzielana jest w formie: 
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1) nagród rzeczowych jednorazowych o wartości do 3.000,00 zł; 

2) nagród pieniężnych jednorazowych w wysokości do 3.000,00 zł .

§ 7. 1. Pomocy udziela się z inicjatywy Burmistrza Wąsosza. 

2.  Przed udzieleniem pomocy Burmistrz Wąsosza uzyskuje zgodę osoby wymienionej w §2  uchwały lub 
jej opiekuna prawnego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek  określonych w uchwale.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego . 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza:
Z. Nicpoń
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