
 

UCHWAŁA NR 368/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 7 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie 

Stypendium Starosty Nowodworskiego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na stałe  

iuczących się w gimnazjum sportowym i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 

Powiatu Nowodworskiego w 2017 roku. 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Załącznika Nr 1  

do Uchwały Nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 

2017 r. w sprawie: regulaminu udzielania Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, zamieszkałych na stałe 

i uczących się w gimnazjum sportowym i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 1244) uchwala się, co następuje: 

       

§1. 
 

Powołuje się Komisję Stypendialną, która opiniuje wnioski o przyznanie Stypendium Starosty 

Nowodworskiego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum 

sportowym i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 roku  

w składzie: 

1. Barbara Ogrodowska– Wicestarosta– przewodniczący komisji; 

2. Ireneusz Stolarz – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim – członek komisji; 

3. Beata Zawadzka – przedstawiciel Zespołu ds. Oświaty, Zdrowia i Kultury 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim – członek komisji; 

4. Aleksandra Ciżmowska – przedstawiciel Zespołu ds. Oświaty, Zdrowia i Kultury 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim – członek komisji. 

 

§2. 
 

Traci moc Uchwała Nr 358/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

26 kwietnia 2017 r.w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków  

o przyznanie Stypendium Starosty Nowodworskiego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych 

na stałe i uczących się w gimnazjum sportowym i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 

Powiatu Nowodworskiego w 2017 roku. 

 

§3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Stypendialnej. 

 

§4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 listopada 2016 r., w sprawie: regulaminu udzielania Stypendium Starosty 

Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum sportowym i szkołach 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego przyznawane są jednorazowe 

Stypendia Starosty Nowodworskiego o charakterze motywacyjnym. 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim powołuje komisję stypendialną, która 

opiniuje wnioski o przyznanie stypendium, w składzie: 

- Wicestarosta – przewodniczący komisji; 

- Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim – członek 

komisji; 

- Dwóch przedstawicieli  Zespołu ds. Oświaty, Zdrowia i Kultury w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Dworze Gdańskim – członkowie komisji. 

W związku z: 

- ustaniem stosunku pracy z panią Agnieszką Glazer,  

- zmianą na stanowisku w Zespole ds. Oświaty, Zdrowia i Kultury  – w miejsce 

paniAgnieszki Glazer obecnie funkcję tę pełni pani Beata Zawadzka. 

Stypendium przyznaje Starosta Nowodworski po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej. 

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy:Kapitał ludzki 

i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, 

cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 
 


