
 

 

UCHWAŁA NR XV/422/19 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków 

udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 10a i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818), Rada Miejska Wrocławia uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zasad 

i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie 

Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 4608) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 

„1. W celu udzielenia wsparcia finansowego oraz nagradzania uczniów uzdolnionych w ramach 

„Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA”, Prezydent 

Wrocławia może przyznać: 

1) Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych; 

3) Stypendium dla laureatów konkursu „Szkolny Nobel”. 

2. Stypendia o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane uczniom wrocławskich szkół 

publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół  

dla dorosłych: 

1) podstawowych (od klasy IV); 

2) ponadpodstawowych kończących się maturą.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wykaz uczniów, którym przyznano stypendia będzie podany do publicznej wiadomości  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przekazany do wiadomości 

zainteresowanym szkołom.”, 
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c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Utrata prawa otrzymania stypendium następuje w przypadku skreślenia z listy uczniów 

wrocławskiej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. Stypendysta pobierający stypendium  

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściwej komórki organizacyjnej Urzędu 

Miejskiego Wrocławia o skreśleniu go z listy uczniów. Traci on prawo do otrzymania stypendium  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został skreślony z listy uczniów.”, 

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Jeśli stypendysta, o którym mowa w ust. 8, zostanie skreślony z listy uczniów pierwszego dnia 

miesiąca, to traci prawo do stypendium od tego dnia.”. 

2) w § 5 ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 

„1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia 

w nauce jest uzyskanie na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pięciu ocen celujących 

oraz posiadanie udokumentowanych szczególnych osiągnięć w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych 

odpowiednio na szczeblu co najmniej powiatowym, w przypadku szkół podstawowych oraz na szczeblu 

co najmniej wojewódzkim lub okręgowym, w przypadku szkół ponadpodstawowych. 

2. W przypadku spełnienia kryteriów opisanych w ust. 1, o przyznaniu stypendium decydują  

w kolejności: najwyższa średnia ocen na świadectwie w szkole, liczba ocen celujących na świadectwie, 

pozycja i liczba osiągnięć w olimpiadach lub konkursach (zwłaszcza laureaci i finaliści) na poziomie 

międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub okręgowym w przypadku szkół 

ponadpodstawowych oraz powiatowym w przypadku szkół podstawowych.”; 

3) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wnioski o udzielenie Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce składają 

dyrektorzy wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.”, 

b) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole podstawowej  

lub ponadpodstawowej;”. 

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE 

TALENTA” może być przyznane przez Prezydenta Wrocławia w szczególności za wybitne osiągnięcia 

w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach lub olimpiadach.”; 

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wnioski o udzielenie Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych składają dyrektorzy wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.”; 

6) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Wnioski o udzielenie stypendium dla laureatów Konkursu „Szkolny Nobel” składają dyrektorzy 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Charłampowicz 
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