
 
 

UCHWAŁA NR LXVIII/1500/2022 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 25 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego 
Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późni. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.). 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LVI/1174/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zawodowego dla konkretnej kwalifikacji i osiągnęli wynik co najmniej 95% punktów możliwych do 
uzyskania,”; 

2) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uzyskali miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy 
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 
przez inne podmioty działające na terenie szkół wymienione jako szczególne osiągnięcia odnotowane 
na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły.”; 

3) W § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) do 15 lipca danego roku – uczniowie będący absolwentami szkół branżowych i uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 listopada 2022 r.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVIII/1500/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta
Rzeszowa pn. Primus inter pares

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.) w art. 90t
ust. 1 pkt 2 umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów
lokalnych lub regionalnych. Na tej podstawie stworzono Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn.
Primus inter pares.

W związku z nowelizacją przepisu  art. 44zzzo – Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, zachodzi potrzeba określenia na nowo kręgu beneficjentów programu Zawodowiec, do których
będzie kierowana pomoc materialna o charakterze motywacyjnym. Od tego roku szkolnego uczniowie
otrzymują certyfikaty, gdzie mają odnotowany jeden średni wynik.

Kilkuletnie doświadczenia w zakresie przyznawania stypendiów pn. Primus inter pares uzasadniają zmianę
kryteriów ich przyznawania. Zasadnym jest by stypendia były przyznawane uczniom, którzy osiągają
wysokie miejsca w zawodach wiedzy. Uczniowie wykazujący się osiągnięciami artystycznymi i sportowymi
mogą być wynagradzani poprzez inne formy nagród realizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Rzeszowie.

Mając na uwadze powyższe wnosi się o podjęcie uchwały przez Wysoką Radę w zaproponowanym
brzmieniu.
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