
 

 

UCHWAŁA NR LII/334/2018 

RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski 

Działając na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/207/08 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Nadaje się nową treść załącznikowi określonemu w § 9 ust. 3 w brzmieniu jak załącznik do niniejszej 

uchwały; 

2) § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Stypendium wypłacone będzie w szkole której uczniem jest stypendysta 

w dwóch transzach, w terminie do 15-tego grudnia i 15-tego maja”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Jarosławskiego 

 

 

Zbigniew Piskorz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Poz. 3491
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UZASADNIENIE 

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej w sprawie regulaminu udzielania stypendiów 

motywacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Jarosławski.  

  

Nowelizacja uchwały spowodowana jest wejściem w życie przepisów art. 13 nr 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., 

L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000). 

Wskazane przepisy spowodowały konieczność modyfikacji treści załącznika do uchwały – wniosku  

o przyznanie stypendium motywacyjnego.  
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