
UCHWAŁA NR V/52/19
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty 
Powiatu  Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych 

i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego

Na podstawie art. 12  pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r.,poz. 511) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r, 
poz. 1457 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr  XXVIII/216/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 stycznia 
2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych pobierających naukę w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest powiat Iławski”, Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XXXI/232/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego zmienia 
się w ten sposób, że:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ”w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów 
Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych 
i specjalnych pobierającym naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski”,

2) w § 1 słowa „będących mieszkańcami powiatu iławskiego” zastępuje się słowami: „pobierającym naukę 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski”.

3) w § 8 ust. 2 skreśla się pkt 3,

4) załącznik do uchwały Wniosek o przyznanie stypendium otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2214



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Iławskiego

Marek Borkowski
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Załącznik  do Uchwały Nr V/52/19 
            Rady Powiatu Iławskiego 

z dnia 28 marca 2019 r. 
 
 

Załącznik  do Uchwały Nr XXXI/232/17 
            Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 marca 2017 r. 

 
WNIOSEK  

o przyznanie stypendium 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………..……………………..……………..……. 

Data urodzenia ……………………………………………..……………………….…………….…… 

Adres zamieszkania………………………………………………………………….…………..…….. 

Nazwa szkoły/typ szkoły……………..……..………………..…………..……………………..……..  

Uczeń klasy :........................................................................................................................ 

Osiągnięcia w zakresie: 

1) edukacji:    …………………………...…………………………...........................……….….…… 

…………………………………………………………………………………………………...…….. 

 -  średnia ocen końcowych w danym  w roku szkolnym ................................................................... 

2) artystycznym: 

............................................................................................................................................................ 

………………………………………………………...................................................................... 

3) Ocena z zachowania……………………………..………………………………….……….….….. 

Opinia Rady Pedagogicznej       pozytywna/negatywna *  

Protokół nr ……..……. z dnia …………..….……… 

 

 

 

……………………..                                                        ……………………………………… 

      (data)          (podpis dyrektora szkoły) 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem stypendium, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

…………………………….…….. 

                                                                                                                          ( podpis ucznia lub              

                                                                                                                            rodzica/opiekuna  prawnego) 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o nieotrzymywaniu stypendium za te same osiągnięcia  (§ 7 uchwały), 

2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia: 

a) ………………………………………………………... 

b) ……………………………………………………….. 

c)………………………………………………………… 

d)……………………………………………………….. 
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