
 

 

UCHWAŁA NR LXIV/2086/2022 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z 12 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559 i 583) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów 

m.st. Warszawy SAPERE AUSO (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3753) w § 6 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 3 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ust. 4-6.”; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca 

podaje swój adres poczty elektronicznej. Wnioskodawca może podać również inne dane kontaktowe.”; 

3) po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: 

„5. W przypadku składania wniosków w formie papierowej, wnioskodawca może podać swój adres poczty 

elektronicznej lub inne dane kontaktowe. 

6. Jeśli wniosek dotyczy kandydata niepełnoletniego i składa go wnioskodawca wskazany w § 5 pkt 1, 4-7, to 

może on zawierać adres poczty elektronicznej rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Jeśli wniosek dotyczy 

kandydata pełnoletniego i składa go wnioskodawca wskazany w § 5 pkt 1-2, 4-7, to może on zawierać adres 

poczty elektronicznej kandydata. 

7. Wnioski niepodpisane lub niekompletne, których braków wnioskodawca nie uzupełnił w wyznaczonym 

terminie, oraz wnioski złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia. Brak danych 

podawanych fakultatywnie nie powoduje pozostawienia wniosku bez rozpoznania.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

   
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 

 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2022 r.

Poz. 5930
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