
UCHWAŁA NR 102/VIII/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu 

udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego 

 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.1) oraz art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 512).  

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Szczegółowe warunki, formy, zakres oraz tryb udzielania pomocy w ramach Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa 

pomorskiego określają załączniki:   

1) Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego 

finansowanych z budżetu województwa pomorskiego - stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały; 

2) Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego  

w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” - stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach 

projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” - 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach 

projektu „Zdolni z Pomorza” - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr  485/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.  

roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego 

 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 2105). 

 

§ 4 

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

Województwa Pomorskiego. 

     Przewodniczący  

Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 

     Jan Kleinszmidt  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1560, 1669 i 2245 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z nowo obowiązującym od dnia 15 grudnia 2018 r. brzmieniem art. 90t ust. 4 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „Ustawą”, w przypadku przyjęcia 

regionalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę 

na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz 

tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające 

eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz 

potrzeby edukacyjne na danym obszarze. 

Nowe brzmienie art. 90t ust. 4 Ustawy nie odnosi się do uczniów stale zamieszkujących jednostkę 

samorządu terytorialnego, lecz do uczniów pobierających naukę na terenie danej jednostki 

samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.  

W wykonaniu nowych regulacji prawnych uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego  

nr 101/VIII/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. przyjęty został nowy program, o którym mowa  

w art. 90t ust. 1 pkt 2 Ustawy. Z kolei zgodne z nową regulacją warunki udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz 

tryb postępowania w tych sprawach zostają ujęte w regulaminach, stanowiących załączniki  

do niniejszej uchwały: 

1) Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego 

finansowanych z budżetu województwa pomorskiego; 

2) Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach 

projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”; 

3) Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu 

„Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”; 

4) Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu 

„Zdolni z Pomorza”.  

Określone ww. regulaminami zasady obowiązywać będą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

Na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe projekt 

niniejszej uchwały podlegał zaopiniowaniu przez Pomorską Radę Oświatową. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 
 


