
UCHWAŁA NR XXXVI/583/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania 
młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 18 pkt 19a ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.1), 

art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1327 z  późn. zm.2) oraz w związku z uchwałą  

nr XXIII/380/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

W uchwale nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 
r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie 
zagubić talentu” (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2020 r. poz. 2722) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. O nagrodę pieniężną może ubiegać się również absolwent szkoły 
ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który 
uzyskał świadectwo dojrzałości i spełnił warunki określone w ust. 2 pkt 2.”, 

2) w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
„2 W roku 2021, przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów i nagród 
pieniężnych, uwzględnia się przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego. 

 
 
 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 4 



 
 
 

 


