
 

 

UCHWAŁA NR XIX/148/2020 

RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego  

z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu  

Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – 

Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.  

U. z 2020 r. poz. 920), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1481 ze zm.) oraz uchwały nr VII/58/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia powiatowych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, Rada Powiatu Strzyżowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół 

prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka 

Dąbrowskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wnioski w kategoriach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 przed złożeniem powinny być 

zaopiniowane przez wychowawcę i dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Opinie nie są 

wymagane w przypadku wprowadzenia stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego 

na terenie kraju.”; 

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do dnia 31 lipca każdego roku w Kancelarii 

Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzenia stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu 

wyjątkowego na terenie kraju dopuszcza się możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego. 

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

Podkarpackiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu 

 

 

Małgorzata Skalska-Nieroda 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2020 r.

Poz. 2641
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