
UCHWAŁA NR 48/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości stypendium w roku 2022. 

 

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

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz Uchwały Nr I/6/2021 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

jednorazowego Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego (Dz.U. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 662), 

uchwala się, co następuje: 

       

§ 1. 

 

Ustala się w roku bieżącym kwotę jednorazowego stypendium w ramach programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, w wysokości: 

 

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

 kwota maksymalna 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) dla jednego ucznia 

 

      § 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

      § 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

   Starosta  

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr I/6/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 stycznia 

2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Starosty 

Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego (Dz.U. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 662), przyznawane są jednorazowe 

Stypendia Starosty Nowodworskiego. 

  

Dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych składają wnioski o stypendia dla uczniów 

spełniających kryteria określone w § 5, 6 i 7 Uchwały. Wnioski sporządza się według ściśle 

określonych wzorów, będących załącznikami do Uchwały.  

 

W roku 2022 w budżecie Powiatu zaplanowano środki finansowe na ten cel w wysokości 

30.000,00 zł. 

 

Uchwała jest zgodna 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. 

 

 

   Starosta  

        (-) 

Jacek Gross 

 


