
Uchwała nr XLVI/1063/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla 

uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego                      

i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 913) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów stanowiącym załącznik do uchwały 

nr XXVII/733/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  27 lutego 2017 r. w sprawie: 

jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych 

Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r. poz. 1987), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Szkoły są administratorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem 

dyrektywy 95/46/WE.” 

2) załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

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

Województwa Wielkopolskiego. 



Uzasadnienie do Uchwały nr XLVI/1063/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 

     

zmieniająca uchwałę w sprawie: jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla 

uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego                      

i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Wprowadzone zmiany zawarte w niniejszej uchwale związane są z wejściem w życie 25 maja 

2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych               

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE.      

W związku z tym dodano do Regulaminu postanowienie dotyczące wskazania administratora 

danych osobowych. Ponadto w załączniku nr 1 Regulaminu dodano informację dotyczącą 

wieku, który określony jest w art. 90b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) 

Podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 
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