
 

 

UCHWAŁA NR XX/438/2015 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Stypendialny Miasta Rzeszowa, będący pomocą materialną dla uczniów wybitnie 

uzdolnionych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXVIII/1263/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie 

Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), rada gminy może podejmować uchwały w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów. Jednocześnie, na podstawie przepisów art. 90 lit. t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jednostki 

samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży. 

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa na przestrzeni 

kilku lat jego istnienia spowodowały konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów wskazujących krąg 

uczniów uprawnionych do udziału w Programie. O stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia 

będą mogli ubiegać się również uczniowie objęci pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez 

Gminę Miasto Rzeszów, którzy posiadają zameldowanie na pobyt czasowy. 

Dookreślono również termin, kiedy mają zostać spełnione kryteria konieczne do przyznania stypendium 

za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. 

W związku z wprowadzeniem we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów 

platformy edukacyjnej i mając na uwadze możliwości, jakie są z nią związane, umożliwiono zawiadamianie 

uczniów o przyznaniu stypendium za pośrednictwem dyrektorów szkół. 

Dokonanie zasadniczych zmian dotyczy natomiast kwestii przyznawania Stypendium Miasta Rzeszowa 

za wybitne osiągniecia. Jest to związane z wejściem w życie 22 października br. Uchwały nr XV/316/2015 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości. Uczniowie 

uzdolnieni artystycznie, wyróżniający się talentami i promujący Gminę Miasto Rzeszów mogą ubiegać się 

o stypendium w ramach ww. uchwały. 

Stypendia za wybitne osiągnięcia będą skierowane wyłącznie do uczniów, którzy osiągnęli sukcesy 

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

W związku z licznymi zmianami zachodzi konieczność uchylenia uchwały LXVIII/1263/2014 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa 

i przedstawienie tekstu, który zawierałby wszystkie zmiany. 
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