
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 22 czerwca 2016 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 2016 r., poz 446) 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  15 września 2010 r. w sprawie pomocy 

materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie 

miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2010 r. Nr 216, poz. 3938 ze zmianami), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13.  Miesięczna kwota stypendium dla studentów to równowartość 20% brutto minimalnego 

wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 

2008).”; 

2) w załączniku § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14.  Miesięczna kwota stypendium dla doktorantów to równowartość 50% brutto minimalnego 

wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 

2008).”. 

§ 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 z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.   

  

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

(-) Michał Glejzer 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 czerwca 2016 r.

Poz. 4038
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