
Projekt 

Uchwala Nr 	  

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	  

zmieniajqca uchwalc w sprawie przyjccia „Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych lub uzyskujqcych bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkol 

prowadzonych przez Powiat". 

Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

II powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868, z pO2n. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 

ustawy z dnia 7 wrze§nia 1991r. o systemie o§wiaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, z p62n. 

zm.), Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje : 

§ 1. 

W treki zalqcznika do uchwaly Nr XXIX/215/09 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 22 

czerwca 2009r. w sprawie przyjccia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub 

uzyskujqcych bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkol prowadzonych przez 

Powiat" (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120, poz. 3511, z pedn.zm.) wprowadza sic 

nastypujqce zmiany: 

1) trek § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Program jest formq wspierania 

szczegolnie uzdolnionych uczniow szkol ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Powiat 

Pultuski", 

2) trek § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „stypendium za wybitne wyniki 

w nauce mote bye przyznane nie wcze§niej niz po pierwszym semestrze nauki 

w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej", 

3) trek § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „stypendia za wybitne osiqgniccia 

naukowe lub artystyczne mote bye przyznawane nie wcze§niej niz po 

pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej", 

4) uchyla sic trek § 5 ust. 1, 

5) trek § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Stypendium wyplacane jest w kasie 

jednostki". 



§ 2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzadowi Powiatu w Pultusku. 

§ 3.  

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzcdu 

WojewOdztwa Mazowieckiego. 

Dyrektor 
VVydzialu Edukacji, Zdrowia 

Kultury j Sportu 

mgr Kat 	a Jankows a 



Uzasadnienie 

W zakczniku do uchwaly Nr XXIX/2015/09 w sprawie przyjecia „Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych lub uzyskujgcych bardzo dobre wyniki w nauce uczniow szkol 

prowadzonych przez Powiat" dostosowano nazewnictwo typ6w szkol do obecnie 

funkcjonujqcych w systemie o§wiaty oraz uregulowano sposob wyplacania stypendium. 

W celu promowania uczniow zdolnych uchylono zapis wykluczahcy otrzymywanie przez 

uczniow szkol prowadzonych przez Powiat Pultuski jednocze§nie stypendium Starosty 

Pultuskiego, Prezesa Rady Ministrow, Ministra Edukacji Narodowej. 

Dyrektor 
VVydzialu Edukacji, Zdrowia 

Kultury • Sportu, 
4..x.rtc,to 

mgr Kay y a Jankowska 
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