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UCHWAŁA NR XXIV/350/2012
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta
Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla
uzdolnionych uczniów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta
Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 499, poz. 4858)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe indywidualne lub zespołowe
przysługuje uczniom, o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się co najmniej oceną dobrą
z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
1) są laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych na
zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty,
2) są laureatami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, organizowanych na zasadach określonych
przez ministra właściwego do spraw oświaty,
3) są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra
właściwego do spraw oświaty, szkół wyższych lub instytucji naukowych.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe
przysługuje uczniom, o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się co najmniej oceną dobrą
z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
1) są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym
organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw
kultury,
1)

Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622,
Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206.
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2) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1,
posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury.
3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe
przysługuje uczniom, o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się co najmniej oceną dobrą
z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
1) zajęli miejsce od I do III na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata,
mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata, w klasyfikacji generalnej pucharu
Europy lub Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy,
2) zajęli miejsce od I do III na szczeblu krajowym w mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, w klasyfikacji generalnej pucharu Polski lub ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych.”,
2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Stypendium z tytułu osiągnięć zespołowych, wymienionych w § 3 regulaminu, może otrzymać tylko
uczeń wskazany przez opiekuna lub trenera zespołu.
2. Opiekun lub trener zespołu typuje do stypendium nie więcej niż 5 uczniów z zespołu i każdemu z nich
wystawia opinię potwierdzającą jego sukcesy.”,
3) w § 4 w ust. 3 po wyrazie „już” dodaje się wyraz „inne”,
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Tarnowa.
2. Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria
regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:
1) na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 60% tej kwoty,
2) na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 20% tej kwoty,
3) na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe przeznaczone jest 20% tej kwoty.
3. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł na jednego ucznia.
4. O przyznaniu stypendium i jego wysokości Prezydent Miasta Tarnowa informuje wnioskodawcę na
piśmie.
5. Wykaz osób, którym przyznano stypendium podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa i portalu edukacyjnego Edunet.”,
5) załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/350/2012
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

