
UCHWAŁA NR 69/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, 

w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając 
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy 

osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm) oraz § 6 Uchwały nr 245/2016 Rady Miejskiej 
w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Przemyskiego Systemu Pracy nad Uzdolnieniami 
Uczniowskimi Dzieci i Młodzieży, Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku nr 1 do Uchwały nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej 
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając 
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób 
uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze, zmienionej Uchwałą nr 71/2018 Rady 
Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu: „jest laureatem krajowego lub międzynarodowego 
konkursu artystycznego.”

2) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Do wniosku dołącza się potwierdzoną przez dyrektora szkoły, do której 
uczęszcza uczeń za zgodność z oryginałem, kserokopię świadectwa szkolnego oraz innych dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów uprawniających do ubiegania się o stypendium. Dyrektor szkoły po 
weryfikacji składa wniosek do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 10 lipca danego roku.”

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia 
pieniężnego przelewem na wskazany rachunek bankowy.”

4) Załącznik do Szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Ewa Sawicka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 69/2019

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 3101



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 3101


		2019-06-05T11:49:27+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




