
UCHWAŁA NR 28/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego stypendium w roku 2019. 

 

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

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 3 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.U. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 1244) uchwala się, co następuje: 

       

§ 1. 

 

Ustala się w roku bieżącym kwotę jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci  

i młodzieży zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum sportowym i szkołach 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego: 

- kwota minimalna 100,00 zł (słownie: sto złotych) dla jednego ucznia 

- kwota maksymalna 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) dla jednego ucznia 

 

      § 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Stypendialnej. 

 

      § 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

       Wz. Starosty 

       Wicestarosta 

           (-) 

     Barbara Ogrodowska  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z Uchwałą 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, przyznawane są jednorazowe Stypendia Starosty 

Nowodworskiego.  

Wnioski o stypendia składają dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych.  

Starosta Nowodworski, po zasięgnięciu opinii Komisji, podejmuje decyzję o przyznaniu 

stypendium. 

W roku 2019 w budżecie zaplanowano środki finansowe na ten cel w wysokości 15.000 

zł (dział 854, rozdział 85416, paragraf 3240). 

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. 

 

 

 

        Wz. Starosty 

        Wicestarosta 

                (-) 

         Barbara Ogrodowska  

 

 

 

  

 

 


