UCHWAŁA NR XLVI/363/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia funduszu nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Tworzy sę fundusz nagród za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe dla uczniów szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój.
§ 2. Nagroda, o której mowa w § 1 jest: ,,Nagrodą Burmistrza Lądka-Zdroju”.
§ 3. Środki przeznaczone na wypłatę ,,Nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju” będą zapewnione corocznie
w budżecie Gminy Lądek-Zdrój.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 90t ust. 1 pkt 2 pozwala samorządom na wspieranie
edukacji uzdolnionym dzieciom i uczniom. Od kilku lat, na koniec roku szkolnego pojawia się w naszej Gminie
sprawa nagród dla najlepszych uczniów. Przedstawiany Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały rozwiązuje tą
sprawę i sankcjonuje prawnie jej przyznawanie. Władze Gminy Lądek-Zdrój będą mogły nagradzać trud i wysiłek
najlepszych młodych mieszkańców Gminy. Ustanowienie „Nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju” na zakończenie
roku szkolnego byłoby jeszcze jednym sposobem motywacji uczniów do zwiększenia żmudnych całorocznych
wysiłków.
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