
Uchwała Nr 1118/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie Lublina 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 
oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje:

§ 1
Uchyla się uchwałę nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 

2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, zmienioną następującymi uchwałami Rady Miasta Lublin:
1) uchwałą nr 976/XXXIX/2010 z dnia 11 lutego 2010 r.,
2) uchwałą nr 56/VII/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.,
3) uchwałą nr 473/XXI/2012 z dnia 31 maja 2012 r.,
4) uchwałą nr 1051/XL/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sprawy wszczęte w związku z realizacją uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 16 października 2008 r. w brzmieniu nadanym uchwałą nr 
1051/XL/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2014 r., a nie zakończone do 
dnia podjęcia niniejszej uchwały, są kontynuowane do momentu ich zakończenia, 
nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta 

Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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