
 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/921/09 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych 

liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.1), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. W § 5 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 

dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-

Pomorskiego uchyla się pkt 4. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370 i Nr 223, poz. 1458 



 

 

Uzasadnienie 

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLIV/664/06 z dnia  

13 marca 2006 r. przyjął zasady udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów  

i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 4 dotychczasowych zasad, do wniosku o stypendium dołącza się oświadczenie 

rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia, jeŜeli ukończył on 18 lat,  

o rezygnacji z otrzymywanego dotychczas stypendium w przypadku przyznania stypendium 

przez Zarząd Województwa. Proponuje się, aby w dotychczasowych zasadach udzielania 

stypendiów dla uczniów dokonać zmiany w zapisie, by uczeń nie był zobligowany do 

złoŜenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywanego dotychczas stypendium, w przypadku 

przyznania stypendium przez Zarząd Województwa. 

Podjęcie niniejszej uchwały stwarza moŜliwość pomocy materialnej uczniom 

dziennych liceów i techników, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i znajdującym się   

w trudnej sytuacji finansowej, a otrzymującym stypendia z innych źródeł – w tym socjalne  

i za wyniki w nauce lub unijne.  

Wobec powyŜszego, podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


