
UCHWAŁA NR XXXIX/275/2021 
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/187/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 2020r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec   

w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających 
naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                      
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 7131)), art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.  
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 13272)) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) Rada 
Miejska w Połańcu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy 
Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/187/2020 Rady 
Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium 
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania (publ. 
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2020r. poz. 2102) zmienia się § 5 ust. 5 pkt 2, który 
otrzymuje brzmienie:  

„2) od roku szkolnego 2020/2021 do dnia 16 lipca danego roku szkolnego, w którym uzyskano 
szczególne wyniki bądź osiągnięcia naukowe”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Stanisław Lolo 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021r. poz. 4. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR XXXIX/275/2021 

RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU  

z dnia 25 marca 2021r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/187/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 

2020r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy 

Połaniec  w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania  

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.) 

w art. 90t ust. 1 przewiduje możliwość tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego 

lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec stanowi sposób realizacji takiego programu aktualnie 

funkcjonującego na podstawie Uchwały Nr XXXI/187/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 

28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta 

i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci                                 

i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce 

zamieszkania (opubl. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2020r. poz. 

2102).  

W związku z tym, iż egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się                                 

w dniach 25-27 maja 2021r., wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone  2 lipca 2021r., 

wyniki, zaświadczenia i informacje mają być przekazane szkołom do 8 lipca 2021r.,  a termin 

wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji to 9 lipca 2021r., zaszła potrzeba zmiany 

Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  w ramach 

Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających 

naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania w materii dotyczącej 

terminu składania wniosków.  

Dotychczasowy zapis § 5 ust. 5 pkt 2 brzmiał: 

„2) od roku szkolnego 2020/2021 do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego, w którym 

uzyskano szczególne wyniki bądź osiągnięcia naukowe”,  

zaś w uchwale zmieniającej w § 5 ust. 5 pkt 2 zapis ten przyjmuje brzmienie: 

„2) od roku szkolnego 2020/2021 do dnia 16 lipca danego roku szkolnego, w którym uzyskano 

szczególne wyniki bądź osiągnięcia naukowe”. 

Nadmienić należy, że stypendium przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  

promuje wybitne osiągnięcia naukowe, dzieci i młodzieży. Stanowi dodatkowy czynnik 

motywujący uczniów do dalszej nauki   i rozwijania swoich uzdolnień.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  
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