
 

 

UCHWAŁA NR X/89/2019  

RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 

Na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Tworzy się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na 

terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zwany dalej programem.  

2. Program ma charakter motywacyjny. 

§ 2. Celem programu jest wspieranie rozwoju uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu 

uzyskują wysokie wyniki w nauce i chcą się nadal rozwijać.  

§ 3. Swoim zasięgiem program obejmuje uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Nowe Miasto nad 

Wartą i uczęszczających do szkół podstawowych. 

§ 4. W ramach programu przyznawane są uczniom świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym: 

1) stypendium Wójta Gminy; 

2) nagroda Wójta Gminy. 

§ 5. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, formy 

i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania w tych sprawach określa odrębna uchwała. 

§ 6. Planowane rezultaty programu: 

1) większe zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności; 

2) promocja uczniów uzdolnionych; 

3) promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

§ 7. Wysokość środków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym ustalana jest 

corocznie w uchwale budżetowej gminy Nowe Miasto nad Wartą.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Waldemar Tomaszewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 września 2019 r.

Poz. 7546
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