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UCHWA£A Nr XXI/174/2008 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 30 padziernika 2008 r.

w sprawie przyjêcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i m³odzie¿y z terenu Miasta i Gminy Osieczna

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90 litera t ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (Dz.U.
z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w
Osiecznej uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.
§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
(-) Roman Lewicki

§1. Przyjmuje siê Lokalny program wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu Miasta i Gminy
Osieczna, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXI/174/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 30 padziernika 2008 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI
I M£ODZIE¯Y Z TERENU MIASTA I GMINY OSIECZNA
§1. Celem programu jest promowanie, wsparcie rozwoju
oraz talentów dzieci i m³odzie¿y z terenu Miasta i Gminy
Osieczna osi¹gaj¹cych bardzo dobre wyniki w nauce poprzez:
1) udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
motywacyjnym,
2) obejmowanie patronatu nad imprezami o charakterze
ponadgminnym organizowanymi przez placówki owiatowe z terenu Miasta i Gminy Osieczna,
3) partnersk¹ wspó³pracê z organizacjami, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2004 roku Nr 64 poz. 593 ze zmianami).
§2. Programem obejmuje siê uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych zamieszkuj¹cych na sta³e teren Miasta
i Gminy Osieczna.
§3. Formy pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym:
1) nagrody wyp³acane jako wiadczenie jednorazowe za dany
rok szkolny,
2) nagrody wyp³acane jako wiadczenie jednorazowe za udzia³
w konkursach przedmiotowych.
§4. Ogólne zasady przyznawania nagród:

1) nagrody przyznawane s¹ na wniosek,
2) wnioski o przyznanie nagród opiniuje Komisja do spraw
nagród powo³ana zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
w Osiecznej,
3) nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej,
4) wysokoæ przyznawanych nagród jest uzale¿niona od:
a) iloci z³o¿onych wniosków,
b) wysokoci rodków pieniê¿nych przeznaczonych na
ten cel w bud¿ecie Gminy,
c) zasad szczegó³owych okrelonych dla poszczególnych
form pomocy materialnej.
5) Wysokoæ przyznanej nagrody ostatecznie okrela Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej.
§5. Zasady udzielania jednorazowych nagród za dany rok
szkolny:
1) nagrody za dany rok szkolny wyp³acane s¹ najlepszym
uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
2) nagrody przyznawane s¹ w wysokoci do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracê, przy uwzglêdnieniu ogólnych zasad przyznawania nagród.
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§6. Zasady udzielania jednorazowych nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych:
1) nagrody s¹ wyp³acane uczniom szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych, którzy uzyskali I-III miejsca w konkursach
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub
miêdzynarodowym,
2) nagrody przyznawane s¹ w wysokoci do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracê, przy uwzglêdnieniu rangi
konkursu oraz ogólnych zasad przyznawania nagród.
§7. 1. W sk³ad Komisji, o której mowa w §4 pkt 2 niniejszego programu wchodzi 3-5 osób.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej zapewnia
warunki niezbêdne do wykonywania przez Komisjê powierzonych jej zadañ.
3. Tryb pracy Komisji szczegó³owo okreli regulamin
stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia ojej powo³aniu.
§8. 1. Do sk³adania wniosków o nagrody uprawnieni s¹
dyrektorzy szkó³.
2. Wnioski o przyznanie nagrody nale¿y sk³adaæ do
Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej, wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 1 do niniejszego Programu.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 nale¿y do³¹czyæ
zawiadczenie lub jego uwierzytelnion¹ kopiê, potwierdzaj¹ce
spe³nianie kryteriów okrelonych niniejszym Programem.
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§9. Wykaz osób, którym przyznano nagrodê podlega
podaniu do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Osiecznej.
§10. 1. Wspó³praca z organizacjami, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i
o wolontariacie, prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego mo¿e obejmowaæ:
1) dzia³ania organizatorskie,
2) wspó³finansowanie programu przez organizacje po¿ytku
publicznego, je¿eli dysponuj¹ one w tym zakresie odpowiednimi rodkami.
2. Szczegó³owe zasady wspó³pracy przy realizacji Programu okrela umowa zawarta pomiêdzy Gmin¹ reprezentowan¹ przez Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej, a organizacj¹ po¿ytku publicznego.
§11. 1. ród³em finansowania zadañ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z
terenu Miasta i Gminy Osieczna s¹ rodki w³asne Gminy.
2. Wysokoæ rodków przeznaczonych na finansowanie
zadañ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu Miasta i Gminy Osieczna
okrela corocznie uchwa³a bud¿etowa w dziale - Owiata i
wychowanie.

Przewodnicz¹cy
(-) Roman Lewicki
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