Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia
w nauce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.1))
i ust. 3 pkt 1 i ust. 5 załącznika do uchwały Nr IV/34/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich
szkół” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 305 ze zm.2)) oraz § 11m rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/310/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r.
poz. 498 ze zm.4)) w § 4 załącznika do uchwały dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się
ust. 2 w brzmieniu:
„2. Kryterium osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2019/2020:
1) w przypadku zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020
zamiast uzyskania co najmniej tytułu laureata olimpiady przyjmuje się kryterium uzyskania co najmniej
dwukrotnie tytułu finalisty,
2) przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio do turniejów przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020,
3) przepisów pkt. 1 i pkt. 2 nie stosuje się do olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia
w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1818 i 2197.
tekstu jednolitego wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5686.
3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657 i 781.
4) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1118.
2) Zmiana
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Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją § 11m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja 2020 r. dostosuje szczegółowe
warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży określone na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, do zmian wprowadzonych w § 11e ust. 1, 3 i 4, § 11f i § 11g rozporządzenia.
Zgodnie z ww. zapisami rozporządzenia w olimpiadach przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020
nie wyłania się laureatów, a uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady otrzymują tytuł
finalisty. Dotyczy to odpowiednio turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem
nie dotyczą olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się przed
dniem 26 marca 2020 r.
Projekt uchwały dostosowuje kryteria osiągnieć uzyskanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kandydatów do
stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce do zmian wprowadzonych ww. rozporządzeniem.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem jest zasadne.
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