
Uchwała Nr 1119/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 10a 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Tworzy się  lokalny Program wspierania na terenie Miasta Lublin edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży, zwany dalej „Programem”.

§ 2
Celem Programu jest wspieranie i promowanie uczniów, którzy w różnych 

sferach edukacji osiągają rezultaty wykraczające poza wymagania szkolne 
i odnoszą znaczące sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu 
wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

§ 3
1. Program jest adresowany do uczniów odbywających naukę w trybie dziennym, 

w szkołach funkcjonujących na terenie Miasta Lublin – bez względu na organ 
prowadzący szkołę.

2. Działaniami w ramach Programu zostaną objęci uczniowie:
1) klas IV-VI szkół podstawowych;
2) gimnazjów;
3) szkół ponadgimnazjalnych (bez szkół policealnych).

3. W ramach Programu przewiduje się w szczególności następujące formy 
wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży:
1) stypendia Prezydenta Miasta Lublin dla uczniów mających wysokie wyniki 

nauczania i osiągających sukcesy w konkursach przedmiotowych, 
interdyscyplinarnych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych 
oraz w ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich;

2) dyplomy Prezydenta Miasta Lublin oraz nagrody książkowe dla uczniów 
osiągających sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach, o których 
mowa w pkt. 1;

3) spotkania promujące osiągnięcia najlepszych uczniów oraz ich nauczycieli 
i szkół, do których uczęszczają.

§ 4
1. Środki finansowe na realizację Programu w danym roku, przeznaczone na 

wypłaty stypendiów, zakup nagród książkowych oraz organizację spotkań 
z uczniami zabezpiecza się w budżecie miasta Lublin.
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2. Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest Wydział Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 5
Szczegółowe warunki realizacji Programu, form i zakresu pomocy dla uczniów 

oraz trybu postępowania w tych sprawach określi odrębna uchwała Rady Miasta 
Lublin.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta 

Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Lublin
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