
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/350/2021 
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/255/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. 
w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327; z 2021 r. poz. 4) Rada Miasta 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie udzielania stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, 
osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Pruszcz 
Gdański, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/255/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 
2020 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5459), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. 1. W roku 2021 do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest także uczeń, 
który w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał wysoką średnią ocen, a nie legitymował się dodatkowymi 
osiągnięciami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się maksymalnie dla 10-ciu uczniów                    
z najwyższą średnią ocen, na poziomie każdej z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz na poziomie każdej 
z klas szkoły ponadpodstawowej. 

3. W przypadku równorzędnych wyników ustalonych na podstawie średniej ocen, w celu wyłonienia 
liczby uczniów, o której mowa w ust. 2, mogą być brane pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia 
wykazane we wniosku.”; 

2) w § 4 ust. 4 po kropce dodaje się drugie zdanie, w brzmieniu: 

„W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz wprowadzeniem 
dodatkowego odrębnego kryterium do uzyskania stypendium, w roku 2021 przedłuża się termin składania 
wniosków do 31 lipca.”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Małgorzata Czarnecka - 
Szafrańska 
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