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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia r. 

zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypeudi6w Prezydenta Miasta Eodzi 
w ramach Miejskiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych ,,Mia100 Zdolnych". 

- 

- 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz$zie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r, poz. 446), art. 12 pkt 10a w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 
7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64, 195 i 668), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. W Zasadach przyznawania stypendiow Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu 
wspieraniu uczniow uzdolnionych ,,Mia100 Zdolnych", stanowiqcych zaiqcznik do uchwaiy Nr 
XC11866114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
stypendiow Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych 
,,Mia100 Zdolnych" (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2882), wprowadza siq nastqpujqce miany: 

1) 9 2 i 3 otrzymujq brzmienie: 

,,§ 2. 0 przyznanie stypendium mogq siq ubiegaC: 

1) uczniowie klas V i VI szkoi podstawowych oraz uczniowie gimnazj6w - jezeli lqcznie speiniajq 
nastqpujqce warunki: 

a) zajqli miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach interdyscyplinarnych, 
przedmiotowych, tematycznych, w konkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych 
lub w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych co najmniej na 
poziomie wojewodzkim w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na kt61y 
stypendium moze zostaC przyznane, 

b) uzyskali rekomendacjq rady pedagogicznej potwierdzajqcq rozwijanie swoich zdolnoici; 

2) uczniowie szk61 ponadgimnazjalnych, jezeli uzyskali rekomendacjq rady pedagogicznej 
potwierdzajqcq rozwijanie swoich zdolnoici oraz: 

a) sa, laureatami lub finalistami olimpiad i turniejow o zasiqgu ogblnopolskim lub 
miqdzynarodowym organizowanych na podstawie rozporzqdzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursow, turniej6w i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 
126, poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) albo s$ laureatarni lub finalistami olimpiad i 
tumiejow o zasiqgu og6lnopolskim lub miqdzynarodowym organizowanych na podstawie 
rozporzqdzeli wiaiciwych ministrow, w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na 
kt6ry stypendium moze zostad przyznane, 

b) sa, laureatami konkurs6w artystycznych o zasiqgu ogolnopolskim lub miqdzynarodowym 
lub turniej6w albo olimpiad artystycznych o zasiqgu og6lnopolskim w roku szkolnym 
poprzedzajqcym rok szkolny, na kt6ry stypendium maze zostaC przyznane, 
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c) sq laureatami zawodbw sportowych rangi mistrzowskiej o zasiegu ogolnopolskim lub 
miqdzynarodowym w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na kt6ry stypendium 
moze zostaC przyznane. 

5 3. W ramach Miejskiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych ,,Mia100 Zdolnych" 
uczniowi moze zostaC przyznane wy$cznie jedno stypendium w danym roku szkolnym."; 

2) w 5 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I. Wnioski o przyznanie stypendi6w dla uczniow wraz z wykazem kandydatow 
spelniajqcych odpowiednie warunki ubiegania siq o stypendium, o kt6rych mowa w 5 2, sldadajq 

- 

dyrektorzy szk6l w terminie do dnia 31 sierpnia kaidego roku w Wydziale Edukacji w - 

Departamencie Spraw Spoiecznych Urzqdu Miasta Lodzi.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Wzor wnioskow o przyznanie stypendiow, o kt6rych mowa w ust. 1, okreila Prezydent 
Miasta Lodzi.". 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie po upkywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa Lodzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi 
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Uzasadnienie 
- 

Miasto Lodi przyznaje uczniom uzdolnionym stypendia zgodnie z uchwakq 
Nr XCl1866114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
stypendiow Prezydenta Miasta todzi w ramach Miejskiego systemu wspierania ucmi6w uzdolnionych 
,,Mia100 Zdolnych", man* dalej uchwalq stypendialnq. W chwili obecnej zaistnida potrzeba zmiany 
regulacji odnoszqcych siq do zasad przyznawania Swiadczeri. 

Od czasu podjecia uchwaty stypendialnej praktyka wykazaka konieczno6C wprowadzenia 
rozszerzonej regulacji w regulaminie przynawania stypendiow Prezydenta Miasta todzi w stosunku do - 

stanu obowipjqcego. Ponownie zostali wkqczeni do programu uczniowie ostatnich klas programowo 
najwyiszych z wykqczeniem klas I11 i IV szkok ponadgimnazjalnych. - 

W zwiqzku z powyzszym istnieje koniecznoSC miany obowiqzujqcej uchwaky. Projekt uchwaky 
zosta% skonsultowany z Radq Konsultacyjnq ds. OSwiaty przy Prezydencie Miasta Lodzi. 


