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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium 
za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, 1378) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1327) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 327/VIII/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania 
stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 
26.10.2020 r., poz. 2853). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Uzasadnienie

Wydział Prawny i Nadzoru Wojewody Opolskiego, zakwestionował wprowadzenie uchwały w sprawie zasad
przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów, gdyż zgodnie z art. 90t ust. 4,
w związku z ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), gdyż
winno być ono poprzedzone uchwałą w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży.

Jednocześnie wskazano, iż zapis w § 1 przedmiotowej uchwały zawierał zawężony krąg osób uprawnionych do
uzyskania stypendium. Określono, iż do stypendium uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, co zawęża krąg uprawnionych uczniów. Zgodnie z zapisami art. 90t
ust. 4 ustawy o systemie oświaty, należałoby wprowadzić zapis uprawniający do stypendium uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Namysłów, bez względu na organ prowadzący szkołę (wyrok WSA w Białymstoku
z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt II SA/Bk 551/18).

Zakwestionowano także zapis w § 3 przedmiotowej uchwały, który uzależniał uzyskanie przez ucznia
stypendium od jego oceny z zachowania ucznia, co wykracza poza upoważnienie ustawowe i jest całkowicie
niezależne i niezwiązane z osiągnięciami ucznia (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygn. akt. II
SA/OI 486/20).
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