
 

 

UCHWAŁA NR XII/110/2015 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 30 września 2015 r. 

o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom 

uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz 594 ze zmianami) oraz art. 173a ust. 2 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 ., poz. 572 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy 

materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie 

miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2901), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Załączniku Nr 1 § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a)  dyrektor wydziału właściwego do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,”; 

2) w Załączniku Nr 1 § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)  pracownik merytoryczny wydziału właściwego do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,”; 

3) w Załączniku Nr 1 § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c)  przedstawiciel komisji właściwej do spraw oświaty Rady Miasta Gniezna,”; 

4) w Załączniku Nr 1 § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Obsługę biurową Komisji zapewnia wydział właściwy do spraw oświaty Urzędu Miejskiego 

w Gnieźnie.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.   

  

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

(-) Michał Glejzer 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2015 r.

Poz. 5801
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