OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXVI/165/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2636) z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą nr XL/281/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 marca 2018 r. (Dz.
Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1597).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 uchwały nr XL/281/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1597), który stanowi:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.”;
2) § 3 uchwały nr XL/281/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1597), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po
UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.”.

upływie

14 dni

od

dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Urszula Taudul
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 stycznia 2019 r.
UCHWAŁA NR XXVI/165/13
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Czarna Białostocka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500)1) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, poz. 1669 i poz. 1560, z 2017 r. poz. 2203 oraz
z 2016 r. poz. 1010)2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ,,Gminny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna
Białostocka” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/137/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 16 maja 2008 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna
Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 146, poz. 1417) zmieniona uchwałą Nr XXXI/253/09 Rady Miejskiej
w Czarnej Białostockiej z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 227, poz. 2683).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432 i poz. 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, poz. 1669 i poz. 1560,
z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2016 r. poz. 1010
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/165/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.
REGULAMIN
Gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka
§ 1. 1. Program ma na celu wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy
Czarna Białostocka, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół i uczelni,
w których się kształcą lub posiadają inne znaczące osiągnięcia na niwie naukowej, artystycznej lub
sportowej.
2. Ilekroć w Programie mówi się o:
1) uczniu – rozumie się przez to ucznia do lat 20, szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej),
2) studencie – rozumie się studenta, który nie ukończył 26 roku życia i studiuje na studiach licencjackich,
magisterskich, wyższych zawodowych,
3)1) programie – rozumie się Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
zamieszkałych w Gminie Czarna Białostocka,
4) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Czarnej Białostockiej,
5) gminie – należy rozumieć Gminę Czarna Białostocka,
6) wsparciu - należy rozumieć wsparcie edukacyjne ucznia (studenta) uzdolnionego w ramach Programu.
§ 2. Program obejmuje uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują
wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki, chcą się nadal rozwijać i potrafią sobie
wyznaczyć cele do osiągnięcia.
§ 3. 1. W ramach programu burmistrz:
1) przyznaje stypendium rzeczowe lub finansowe:
a) jednorazowe,
b) cykliczne,
2) może ustalić inną formę wsparcia, taką jak np. dofinansowanie organizacji wystawy, odczytu,
prezentacji, publikacji itp.
2. Zapewnia promocję nagrodzonych i ich osiągnięć poprzez różne formy prezentacji w ramach
działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz publikację:
1) w Informacyjnym Magazynie Gminy ,,Rozmaitości”,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.
§ 4. 1. Wsparcie gminy powinno służyć rozwojowi szczególnych zdolności ucznia (studenta) i może być
przeznaczone wyłącznie na cel związany z uzdolnieniami, a w szczególności na zakup lub dofinansowanie
sprzętu sportowego, strojów sportowych lub artystycznych, instrumentów muzycznych, materiałów
plastycznych, wyjazdów szkoleniowych, udziału w zawodach, konkursach, festiwalach.
2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osiągnięć mających miejsce w okresie rocznym
poprzedzającym złożenie wniosku o którym mowa w § 9 Regulaminu.
§ 5. Ustanawia się następujące kryteria stypendiów:
1) stypendium naukowe I i II stopnia,
1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XL/281/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 marca
2018 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1597).
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2) stypendium sportowe I i II stopnia,
3) stypendium artystyczne I i II stopnia.
§ 6. Prawo ubiegania się o stypendium:
1) naukowe I stopnia – przysługuje uczniowi, który jest laureatem konkursów, olimpiad przedmiotowych
na szczeblu ponadwojewódzkim i zwycięzcą konkursów i olimpiad wojewódzkich oraz w uzasadnionych
przypadkach – znaczące sukcesy w podejmowanej aktywności naukowej (działalność w kole naukowym
o znaczeniu co najmniej ogólnopolskim, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowobadawczych itp.),
2) naukowe II stopnia – przysługuje uczniowi, który jest laureatem konkursów, olimpiad przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim oraz w uzasadnionych przypadkach - sukcesy w podejmowanej aktywności
naukowej (działalność w kole naukowym o znaczeniu co najmniej wojewódzkim, udział w wymianie
międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.),
3) sportowe I stopnia - przysługuje laureatowi od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Polski oraz udział
w zawodach na szczeblu międzynarodowym w dyscyplinach sportowych indywidualnych lub zespołowych
(dyscyplinę sportowe i zawody organizowane zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1263 z późn. zmianami)2) ,
4) sportowe II stopnia – ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach Polski lub od 1 do 3 miejsca
w mistrzostwach wojewódzkich w dyscyplinach sportowych indywidualnych lub zespołowych (dyscyplinę
sportowe i zawody organizowane zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263 z późn. zmianami)3) ,
5) artystyczne I stopnia – ma laureat konkursów międzynarodowych w następujących dziedzinach
artystycznych: muzyka, malarstwo, grafika, fotografia, poezja, rzeźba, tkactwo, taniec – klasyczny,
nowoczesny, sceniczny, uliczny, balet, a także - w uzasadnionych przypadkach - w innych dziedzinach
sztuki,
6) artystyczne II stopnia – ma laureat konkursów krajowych, w następujących dziedzinach artystycznych:
muzyka, malarstwo, grafika, fotografia, poezja, rzeźba, tkactwo, taniec – klasyczny, nowoczesny, sceniczny,
uliczny, balet, a także - w uzasadnionych przypadkach – w innych dziedzinach sztuki.
§ 7. 1. Stypendium I stopnia może być przyznane w wysokości od 2000,-zł do 4000,-zł.
2. Stypendium II stopnia może być przyznane w wysokości od 500,-zł do 3000,-zł.
3. Wsparcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 nie może przekroczyć kwoty 2000,-zł.
§ 8. 1.4) Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub innej formy wsparcia może wystąpić:
1) dyrektor szkoły w której uczy się osoba ubiegająca o stypendium, placówki kulturalno - oświatowej
opiekującej się osobą ubiegającą się o stypendium,
2) sam zainteresowany (w przypadku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych) lub jego
opiekun prawny,
3) organizacja pozarządowa.”; .
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 9.5) 1. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku.
2. Wnioski są rozpatrywane raz w roku do dnia 30 listopada w roku, w którym złożono wniosek
o przyznanie stypendium.”;
§ 10. Wsparcie jest przyznawane w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na
dany rok.

2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i poz. 1669
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i poz. 1669
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1.
3) Zmiany

Id: 5D06A640-76D9-4F03-BB83-3E5777331F2F. Projekt

Strona 2

§ 11. 1. O przyznaniu lub odmowie wsparcia decyduje w formie zarządzenia burmistrz na podstawie
propozycji przedłożonej przez Komisję.
2.6) W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz dwie
osoby wskazane przez burmistrza. Komisja ta powoływana jest przez burmistrza do dnia 10 listopada
każdego roku .
§ 12.7) 1. Stypendium lub inne formy wsparcia przyznawane są na okres roku kalendarzowego
następującego po przyznaniu wsparcia .
2. Podstawą wypłaty wsparcia jest umowa, w której w szczególności określa się: formę wsparcia,
wysokość i przeznaczenie, termin i warunki wypłaty oraz zobowiązania stron umowy.
§ 13. 1. Przyznane w ramach Programu wsparcie cofa się, jeżeli uczeń (student):
1) zmienił w czasie roku szkolnego (akademickiego) miejsce stałego zamieszkania na miejsce poza teren
gminy,
2) został skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3) został skreślony z listy uczniów (studentów).
2. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie pomocy edukacyjnej wnioskodawca powinien
natychmiast zawiadomić burmistrza.
3. Wsparcie wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na zasadach
określonych w umowie.

6) W
7) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 1.
brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w przypisie 1.
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