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Poz. 151
UCHWAŁA NR XX/439/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”
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. 90t 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 pn. „Młody inżynier”, będący pomocą materialną
dla uczniów wybitnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, technicznych
i zawodowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXVIII/1262/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie
Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”.
§ 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.
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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.
Wykorzystując dotychczasowe kilkuletnie doświadczenia funkcjonowania Programu Stypendialnego Miasta
Rzeszowa pn. „Młody inżynier”, ustanowionego uchwałami XI/242/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
31 maja 2011 r. oraz XVIII/1262/2014 z 28 stycznia 2014 r., uznano za konieczne dookreślenie, kiedy mają
zostać spełnione kryteria konieczne do przyznania stypendium dla młodego inżyniera oraz doprecyzowanie
kryteriów i zasad przyznawania stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, technicznych i zawodowych, zameldowanych na terenie Rzeszowa.
Ponieważ głównym założeniem powyższego programu jest motywowanie uczniów szczególnie
uzdolnionych dodatkowo wprowadzono wymóg uzyskania w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio
poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium co najmniej oceny dobrej z zajęć edukacyjnych
matematyczno-przyrodniczych. Rozszerzono katalog przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wybieranych
do średniej ocen. Wg nowego zapisu uczeń będzie mógł wybrać trzy przedmioty spośród: matematyki, fizyki,
chemii, biologii, informatyki i geografii. Określono także ocenę minimalną z ww. przedmiotów. Zmiana ta
ma na celu zmotywować uczniów do jeszcze lepszej pracy i nauki, osiągania coraz lepszych wyników
nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a tym samym podwyższyć poziom nauczania w szkołach
i dążyć do jeszcze lepszych wyników ze sprawdzianów i egzaminów.
Ponadto rozszerzono grupę uczniów mogących się ubiegać o pomoc materialna o charakterze
motywacyjnym. O stypendium dla młodego inżyniera będą mogli ubiegać się również uczniowie objęci pieczą
zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, którzy posiadają zameldowanie na
pobyt czasowy.
W związku z licznymi zmianami zachodzi konieczność uchylenia uchwały LXVIII/1262/2014 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”
i przedstawienie tekstu, który zawierałby wszystkie zmiany.

