
           

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 

Starosty  Nowodworskiego 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie powołania Powiatowej komisji stypendialnej przyznającej stypendia dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do programu „Zdolni z Pomorza 

– powiat nowodworski”. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Uchwały Nr 

XVI/115/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2016 r. w 

sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji 

projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” planowanego do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

Uchwały Nr 93/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 września 2019 

r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w projekcie  

„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” oraz Uchwały Nr 64/2020  Zarządu Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 93/2019 

Zarządu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w projekcie „Zdolni z Pomorza – 

powiat nowodworski”, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Powołuję Powiatową komisję stypendialną, zwaną dalej Komisją, w celu 

przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii oraz kompetencji społecznych 

zakwalifikowanych do programu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” w 

składzie: 

1) Izabela Narewska – przedstawiciel Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego             

w Nowym Dworze Gdańskim - przewodnicząca Komisji, 

2) Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak - przedstawiciel powiatu, 

3) Iwona Sawicka – przedstawiciel powiatu, 

4) Ewa Halicka – przedstawiciel powiatu. 

2. Komisja powołana jest na okres trwania projektu „Zdolni z Pomorza – powiat 

nowodworski”.  

3. Komisja może obradować w niepełnym składzie, tj. ¾ członków Komisji. 

 

§ 2. 

Komisja działa zgodnie z Uchwałą Nr 93/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i 

przekazywania stypendiów w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” oraz 



Uchwałą Nr 64/2020 Zarządu Powiatu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały 

Nr 93/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 września 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w projekcie 

„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” oraz innymi udostępnionymi dokumentami 

związanymi z realizacją projektu. 

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji. 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie Nr 73/2019 Starosty  Nowodworskiego z dnia 18 września 2019 r. w 

sprawie powołania Powiatowej komisji stypendialnej przyznającej stypendia dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do programu „Zdolni z Pomorza – powiat 

nowodworski”. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    Starosta 

            (-) 

                                   Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 marca 2016 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjęła uchwałę Nr 

XVI/115/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do 

wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” planowanego do 

realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przyznawane są stypendia dla uczniów 

szczególnie zdolnych. W związku ze zmianą składu komisji konieczne jest podjęcie 

stosowanego zarządzenia. 

Przedstawiony projekt zarządzenia Starosty Nowodworskiego zgodny jest 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  

Projekt zarządzenia nie powoduje skutków finansowych. 

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

    Starosta 

            (-) 

                                   Jacek Gross 

 

 


