
UCHWAŁA NR VI-256/ 2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr V-82/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2016 

r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom szkół prowadzonych przez Powiat 

Wołomiński stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „TALENT” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 3 Uchwały Nr XVII-110/2000 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne 

osiągnięcia szkolne – „Talent”, z późn. zm., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do Uchwały Nr V-82/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia  

24 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom szkół prowadzonych przez 

Powiat Wołomiński stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „TALENT” wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) na egzaminie maturalnym: 

- co najmniej 90% z jednego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie 

podstawowym lub; 

- co najmniej 85% z jednego z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie 

rozszerzonym.”, 

 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczniowie szkół podstawowych specjalnych oraz szkół specjalnych przyspasabiających         

do pracy na wniosek dyrektora szkoły złożony zgodnie z załącznikiem 2a do regulaminu, mogą 

otrzymać stypendium za osiągnięcia lub dokonania inne niż wymienione w § 1 ust. 2, 

odniesione na miarę swoich możliwości, ale wyróżniające ich spośród innych uczniów 

szkoły.”, 

 

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 5, należy składać w kancelarii 

Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie do 15 września danego 

roku kalendarzowego.”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zmiana załącznika do Uchwały Nr V-82/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia  

24 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom szkół prowadzonych przez 

Powiat Wołomiński stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „TALENT”, podyktowana jest 

zapisami określonymi w § 11 ka rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.). 

Zmiana załącznika związana jest również z tym, że w roku szkolnym 2019/2020 nie 

funkcjonują już gimnazja. 

Określone w uchwale zmiany wynikają także z licznych próśb Dyrektorów w tym 

zakresie. 

 

 


