projekt
UCHWAŁA NR .........................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ......................................................

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków
wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.1),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia
2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży
uzdolnionej „Nie zagubić talentu” (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r. poz. 1665, zm.:
Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 1534, Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 2233
i Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 2368) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 skreśla się ust. 4,
2) w § 5 ust. 2 skreśla się pkt 4,
3) w § 7:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) szkoły zawodowej, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem lub
finalistą ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę
związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej,”,
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. O nagrodę pieniężną może ubiegać się również uczeń szkoły
podstawowej, najwcześniej po ukończeniu VI klasy, który:
1) został
laureatem
konkursu
o
zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych
wyników lub
2) został wielokrotnym laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim.”,
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1010,
z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Nagroda pieniężna może być przyznana szkole lub placówce, o której mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,
z późn. zm.) za szczególne osiągnięcia na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim
zespołu artystycznego działającego odpowiednio przy szkole lub placówce.”,
5) w § 9:
a) ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium przyznanego przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego, podpisane przez ucznia
pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego ucznia,”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do wniosku o przyznanie stypendium dla absolwenta szkoły podstawowej
lub szkoły gimnazjalnej dołącza się zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
odpowiednio w szkole ponadpodstawowej bądź ponadgimnazjalnej.”,
6) w § 10 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Stypendium lub nagroda nie przysługuje uczniowi, który otrzymał inne
stypendium przyznane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.”,
7) w § 12:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku:
1) skreślenia z listy uczniów,
2) rezygnacji ze stypendium,
3) przyznania
innego
stypendium
przyznanego
przez
Samorząd
Województwa Podkarpackiego,
4) zmiany szkoły na taką, która znajduje się poza terenem województwa
podkarpackiego.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 uczeń traci prawo do stypendium
z końcem miesiąca, w którym nastąpiły okoliczności wymienione w ust. 6.”,
8) § 12a.
a) skreśla się ust. 1,
b) skreśla się ust. 2.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE
Program wspierania młodzieży uzdolnionej
został ustalony uchwałą nr
VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. W
ramach Programu przyznawane są:
- stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
- stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
- nagrody pieniężne.
Program w całości finansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.





Proponowane zmiany:
wprowadzono możliwość przyznania stypendium uczniom pobierającym inne
stypendium, za wyjątkiem innego stypendium przyznanego przez Samorząd
Województwa Podkarpackiego,
nagroda pieniężna nie będzie przysługiwać uczniowi, który otrzymał inne
stypendium przyznane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
w przypadku szkoły zawodowej – wprowadzono możliwość ubiegania się
o nagrodę pieniężną za uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty ogólnopolskiej
olimpiady związanej z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej,
uwzględniono, iż w roku 2019 o stypendium bądź nagrodę pieniężną, po raz
pierwszy, będą mogli ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie.

