
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/897/21 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium 
Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających 
najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U.2020, poz. 713, 1378) i art. 12 pkt 10a oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) w związku z art. 90t ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020, poz.1327, zm. 2021, poz.4) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/569/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy 
Miasta Gdańska, w Załączniku nr 1 stanowiącym Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium 
Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających 
najwyższych wynik z egzaminu maturalnego, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 10 skreśla się, 

2) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Termin składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium przez rodzica/opiekuna 
prawnego/ucznia pełnoletniego do szkoły upływa z dniem 30 sierpnia każdego roku”; 

3) § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Termin wprowadzenia przez szkoły danych z wniosków do systemu elektronicznego upływa 
z dniem 20 września.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.05.2021 r.

Poz. 1885



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

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1885
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