
UCHWAŁA NR 413/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz 

tryb postepowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2021 r. 
poz. 1915 z późn. zm.) oraz uchwały nr 62/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie 
Gminy Przemęt, Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postepowania, w ramach 
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy 
Przemęt § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nagrodę Wójta Gminy Przemęt przyznaje się za osiągnięcia w roku szkolnym w formie świadczenia 
pieniężnego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym                                                              
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr 413/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 
63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postepowania, w ramach lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy 
Przemęt. 

Paragraf 10 ust. 2 Uchwały nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt  obligował do jednorazowego przyznania 
Nagrody Wójta Gminy Przemęt, termin składania wniosków o przyznanie nagrody określa się na 5 dni przed 
zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w czerwcu w danym roku szkolnym. Uprawnieni do 
nagrody są także uczniowie, którzy osiągnęli z egzaminów końcowych 100% wynik z egzaminu w danej części 
lub z danego przedmiotu. Termin publikacji wyników z egzaminów końcowych (egzamin ósmoklasisty 
i egzamin maturalny) ustalane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na początku lipca. Jednorazowość 
przyznawania nagrody wykluczałaby możliwość ponownego nagrodzenia uczniów za 100% zdanego egzaminu, 
którzy wcześniej otrzymali nagrodę na podstawie wniosku złożonego w czerwcu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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