UCHWAŁA NR XXVIII/236/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży
pobierającym naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, form i zakresu tej pomocy oraz trybu
postępowania w tych sprawach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327) oraz uchwałą nr XXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie uchwala się, co następuje:
§ 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym
dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo
Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.1378) oraz uchwała nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na
terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/236/21
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 marca 2021 r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY UZDOLNIONYM DZIECIOM
I MŁODZIEŻY POBIERAJĄCYM NAUKĘ NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE,
FORMY I ZAKRES TEJ POMOCY ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA W TYCH SPRAWACH,
W RAMACH „LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI
I MŁODZIEŻY POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE”.
Rozdział 1.
Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wyniki w nauce
§ 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ustala się Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za
wyniki w nauce, zwane dalej stypendium, które stanowi formę materialnej pomocy uzdolnionym uczniom
realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
§ 2. Stypendium może być przyznana uzdolnionemu uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Pobiera naukę w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów zajęć edukacyjnych
wynoszącą co najmniej:
a) 5,60 dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
b) 5,40 dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej,
c) 5,20 dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.
Rozdział 2.
Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia naukowe
§ 3. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ustala się Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za
wybitne osiągnięcia naukowe, zwane dalej stypendium, które stanowi formę materialnej pomocy uzdolnionym
uczniom realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
§ 4. Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia naukowe może być
przyznana uzdolnionemu uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Pobiera naukę w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
2. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych na
etapie wojewódzkim, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1036).
3. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów zajęć edukacyjnych
wynoszącą co najmniej 4,50.
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Rozdział 3.
Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia sportowe
§ 5. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ustala się Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za
wybitne osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium, które stanowi formę materialnej pomocy uzdolnionym
uczniom realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
§ 6. Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia sportowe może być
przyznane uzdolnionemu uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Pobiera naukę w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2. Jest uczniem co najmniej IV klasy szkoły podstawowej.
3. Zajął miejsca od I do III w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach, turniejach i olimpiadach
sportowych rangi wojewódzkiej lub wyższej, organizowanych przez związki sportowe.
Rozdział 4.
Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia artystyczne
§ 7. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ustala się Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za
wybitne osiągnięcia artystyczne, zwane dalej stypendium, która stanowi formę materialnej pomocy uzdolnionym
uczniom realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
§ 8. Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia artystyczne może być
przyznana uzdolnionemu uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Pobiera naukę w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
2. Jest uczniem co najmniej IV klasy szkoły podstawowej.
3. Zajął miejsca od I do III w olimpiadach, przeglądach, festiwalach oraz konkursach: artystycznych,
recytatorskich, plastycznych lub innej dziedzinie sztuki o randze wojewódzkiej lub wyższej.
Rozdział 5.
Nagroda PRYMUS Gminy Kowalewo Pomorskie
§ 9. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ustala się Nagrodę PRYMUS Gminy Kowalewo Pomorskie, zwaną dalej
nagrodą, która stanowi formę materialnej pomocy uzdolnionym uczniom realizującym obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
§ 10. Nagroda PRYMUS Gminy Kowalewo Pomorskie może być przyznana każdemu uzdolnionemu
uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Pobiera naukę w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2. Jest uczniem co najmniej VII klasy szkoły podstawowej.
3. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów zajęć edukacyjnych
wynoszącą co najmniej 5,50.
4. Uzyskał co najmniej dwukrotnie tytuł laureata:
1) w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2) w olimpiadach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
- organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1036).
Rozdział 6.
Zasady i tryb przyznawania stypendium
§ 11. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
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1) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeń w danym roku
szkolnym,
2) rodzic/opiekun prawny ucznia lub
3) pełnoletni uczeń.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do szczegółowych warunków udzielania pomocy
uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, form i zakresu tej
pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach, w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej
potwierdzający zaopiniowanie kandydata do stypendium, jeśli z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia
występuje dyrektor szkoły oraz kserokopię dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata za
dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim w terminie do dnia 20 lipca za bieżący rok szkolny.
5. Wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.
6. Stypendium przyznawane jest uczniowi za osiągnięcia z roku szkolnego, w którym wniosek zostaje złożony.
§ 12. 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Burmistrz Miasta powiadamia na piśmie wnioskodawcę
oraz rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.
§ 13. 1. Wysokość stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wyniki w nauce, o którym mowa
w § 1, wynosi:
1) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – 600,00 zł,
2) dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej – 800,00 zł,
3) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 1000,00 zł.
2. Wysokość stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia naukowe, o którym
mowa w § 3, wynosi:
1) dla laureata – 700,00 zł,
2) dla finalisty – 500,00 zł.
3. Wysokość stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia sportowe, o którym
mowa w § 5, wynosi:
1) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – 300,00 zł,
2) dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej – 500,00 zł,
3) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 700,00 zł.
4. Wysokość stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za wybitne osiągnięcia artystyczne,
o którym mowa w § 7, wynosi:
1) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – 300,00 zł,
2) dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej – 500,00 zł,
3) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 700,00 zł.
5. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane są jednorazowo w formie pieniężnej.
6. Stypendia dla ucznia przekazywane są przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy ucznia lub
rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Id: 1867AABB-A40D-4A0D-B923-4CE4813880B8. Podpisany

Strona 3

7. W przypadku przyznania nagrody PRYMUS Gminy Kowalewo Pomorskie oprócz stypendium w formie
pieniężnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, uczeń otrzymuje także nagrodę rzeczową i statuetkę „PRYMUS Gminy
Kowalewo Pomorskie”.
8. Lista nagrodzonych uczniów wraz z uzasadnieniem podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
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Załącznik do szczegółowych warunków udzielania pomocy
uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie
Gminy Kowalewo Pomorskie, form i zakresu tej pomocy,
oraz tryb postępowania w tych sprawach, przyjętych uchwałą
nr XXVIII/236/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 marca 2021 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM/NAGRODY BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO
POMORSKIE
CZĘŚĆ A . DANE WNIOSKODAWCY

Stypendium Burmistrza
Miasta Kowalewo
Pomorskie
za wyniki w nauce

CZĘŚĆ B. FORMA STYPENDIUM/NAGRODY
Wnoszę o przyznanie:
Stypendium Burmistrza
Stypendium
Stypendium Burmistrza
Burmistrza
Miasta Kowalewo
Miasta Kowalewo
Pomorskie
Pomorskie
Miasta
Kowalewo
za wybitne osiągnięcia
za wybitne osiągnięcia
Pomorskie
naukowe
artystyczne
za wybitne
osiągnięcia
sportowe

Nagroda PRYMUS
Gminy Kowalewo
Pomorskie

CZĘŚĆ C. DANE OSOBOWE UCZNIA, DLA KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca

Miejscowość

CZĘŚĆ D. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA
Ulica, nr domu, mieszkania
Kod pocztowy, poczta

Gmina

CZĘŚĆ E. DANE DO KORESPONDENCJI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA
Imię i nazwisko
Miejscowość
Ulica, nr
Kod pocztowy, poczta
Gmina
Nr telefonu
domu,
mieszkania

Klasa

CZĘŚĆ F. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W ROKU SZKOLNYM ………/……….
Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się ucznia
Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju,
Organizator Uzyskane miejsce/tytuł
Ranga
wydarzenia zawodów, przeglądów,
festiwali

Data wydarzenia

Załączniki potwierdzające ww. osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem
1.
2.
3.
4.
5.
….
CZĘŚĆ G. POTWIERDZENIE POWYŻSZYCH DANYCH PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA
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UCZEŃ
Potwierdzam, ze powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym
……………………………………………………..
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły (wnioskodawcy)
……………………………………………………….
(miejscowość, data )
CZĘŚĆ H. SPOSÓB WYPŁATY STYPENDIUM
Wnoszę o wypłatę stypendium przelewem na wskazany rachunek bankowy:
Nr:
Właściciel rachunku bankowego
Imię i nazwisko
Ulica, nr domu, mieszkania
Kod pocztowy, poczta

Gmina

………………………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia
……………………………………………………….
(miejscowość, data )
CZĘŚĆ I. OŚWIADCZENIA
Oświadczenie ucznia i rodzica/opiekuna prawnego ucznia
1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na złożenie wniosku do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o przyznanie stypendium.
3. Zostałam/em poinformowany, że przystąpienie do Programu jest dobrowolne oraz Że wszelkie dane umieszczone we
wniosku są przekazane do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie celem rozpatrzenia wniosku, przyznania stypendium
i podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonym stypendium, imieniu i nazwisku
wraz z wizerunkiem, za który nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Zostałam/em poinformowany, że po osiągnięciu celu programu mogę zwrócić się z wnioskiem o usunięcie moich danych
w zakresie wizerunku.
5. Zapoznałam/em się z treścią Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz akceptuję jego zasady.
6. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzani danych osobowych oraz przysługujących im prawach.

………………………………………………
( Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia )

…………………………………………………...
Podpis ucznia )

…………………………………………………………
( miejscowość, data )

Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE
Nr 119) (RODO)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza,
z siedzibą: ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-10-24, fax: (56) 684-10-71, e-mail:
burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu).
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych: Lilianą Kwas, możecie Państwo skontaktować się za
pośrednictwem e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby Administratora, podany w punkcie 1.
3. Dane zbierane są dla potrzeb rozpatrzenia wniosku, przyznania stypendiów określonych w Lokalnym Programie wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz promocji
uzdolnionych uczniów poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości stypendium, imieniu i nazwisku
laureata oraz przedstawienie jego wizerunku.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj.
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.
5. podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji programu przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/235/21 Rady Miejskiej
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w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2021 roku na podstawie art. 90t ust. 4 o systemie oświaty, w związku z realizacją
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1Lit. C RODO)
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. Państwu przysługuje prawo:
¾ dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
¾ ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
¾ wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
W celu realizacji powyższych praw, mogą Państwo złożyć do nas wniosek.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości zawarcia umowy.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Kompetencje rady gminy do podjęcia uchwały określającej
zasady udzielania stypendiów uzależniono od przepisu szczególnego, upoważniającego radę do działania w tym
zakresie. Przepisem szczególnym jest art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1327), na podstawie którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
określa szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na
terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Określenia warunków, o których mowa powyżej, rada gminy dokonuje po uprzednim przyjęciu Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Ustanowienie pomocy w formie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży jest także dostrzeżeniem
sukcesów uczniów oraz zachęceniem do osiągania wysokich wyników w nauce i dalszego rozwoju osobistego.
Uzdolnieni uczniowie oprócz wysokiej średniej ocen, promują gminę poprzez udział w różnych konkursach,
zawodach sportowych i olimpiadach.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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