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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/488/2016 Rady Miasta Krosna z 
dnia 31 marca 2016 r.  w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu 

Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 
zm.), art. 12 pkt 10a, art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. 
zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) i art. 72 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2029 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uchyla się uchwałę  Nr XXV/488/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 31 

marca 2016 r. w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu 
Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie  

 

Uchwałą Nr XXV/488/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta 

Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wdrożone zostały 

stypendia motywacyjne dla uczniów zdolnych w formie: 

1) stypendium Prezydenta Miasta Krosna za znaczące osiągnięcia naukowe, 

sportowe lub artystyczne o nazwie „Semper in altum”, 

2) stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce o nazwie 

„Krośnieński Omnibus”, 

3) stypendium Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów w zawodzie 

o nazwie „Stypendium Młodego Zawodowca”. 
 

Ideą uchwalenia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta 

Krosna  było wspieranie  szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych na  terenie miasta Krosna.  

W roku szkolnym 2019/2020 z przestawionych wyżej form stypendium 

skorzystało 137 uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, a na 

ich wypłaty  z budżetu gminy przeznaczono 235 700 zł. Natomiast w bieżącym 

roku szkolnym, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i naszym mieście, 

zgodnie z podjętą w dniu 30 listopada 2020 r. przez Radę Miasta Krosna 

uchwałą Nr XXVIII/785/2020 stypendia zostały przyznane dla 138 uczniów  

na okres 4 miesięcy, tj. od września do grudnia 2020 r. Na wypłatę stypendiów 

za ww. okres przeznaczono kwotę 95 720 zł.  

 Stypendia motywacyjne przyznawane są w oparciu o kryteria określone  

w regulaminie stypendialnym, poparte dyplomami o uzyskaniu wyników  

w poprzednim roku szkolnym. W zależności od rodzaju stypendium, warunkiem 

jego uzyskania jest m.in.: posiadanie znaczących osiągnięć naukowych, 

sportowych lub artystycznych, osiągnięć z kształcenia zawodowego, w tym ocen 

z przedmiotów zawodowych i obowiązkowych praktyk, a także zaangażowania 

w życie szkoły lub społeczności lokalnej. 

Z uwagi na panujące od marca 2020 r. warunki epidemiczne, które 

uniemożliwiają uczniom uzyskiwanie wszystkich regulaminowych osiągnięć 

oraz ich potwierdzanie, proponuje się uchylić uchwałę w sprawie ustanowienia 

Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stworzenie nowych warunków  

i kryteriów nagradzania uczniów zdolnych będzie możliwe po dokonaniu oceny 

ich osiągnięć uzyskanych w systemie nauki stacjonarnej.    
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