
 

 

UCHWAŁA NR X/134/2019 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

o zmianie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych 

działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania 

stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich 

przyznawania , wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 5 ust. 2.   

2) do załącznika 1 po § 16 dodaje się § 17 w brzmieniu:  

„§ 17. 1. Prezydent Miasta Gniezna w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych trudną sytuacją 

losową, na pisemny wniosek Stypendysty może: 

1) odstąpić od żądania zwrotu pobranego stypendium w całości lub w części, 

2) rozłożyć zwrot stypendium na raty, 

3) odroczyć termin zwrotu stypendium w całości lub w części.";”; 

3) do załącznika 2 po § 15 dodaje się § 16 w brzmieniu:  

„§ 16. 1. Prezydent Miasta Gniezna w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych trudną sytuacją 

losową, na pisemny wniosek Stypendysty może: 

1) odstąpić od żądania zwrotu pobranego stypendium w całości lub w części, 

2) rozłożyć zwrot stypendium na raty, 

3) odroczyć termin zwrotu stypendium w całości lub w części.”. 

§ 2. Traci moc uchwała 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 (t.j. Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r. poz. 4587 ze zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 
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§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 października 2019 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

(-) Michał Glejzer 
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