
                                                   UCHWAŁA NR V/87/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 lutego 2015 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie 

uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015  
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 i 4 
Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.) oraz w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych”,  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku 
szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVIII/984/14 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania 
stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015 wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2. W roku szkolnym 2014/2015 przewiduje się udzielenie nie więcej niż 1226 
stypendiów, w tym: 494 stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i 732 stypendia dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. 
 
2) skreśla się ust. 3 w § 2 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
  


