
UCHWAŁA NR 199/1141/2022 

ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej  

zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z uchwałą nr III/29/2018  Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
dotyczącej  zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 
pielęgniarstwo, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje projektu uchwały, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu. 

3. Konsultacje przeprowadza się w formie: 
1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały – kierowanymi na adres: Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowe w Raciborzu, 
Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz; 

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: spoleczny@powiatraciborski.pl. 
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4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 
1)rozpoczęcie konsultacji 16.11.2022 r. 
2)zakończenie konsultacji 23.11.2022 r. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jest Aleksander Kasprzak Kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 
- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 9B, 
- tel: 32 45 97 347, fax: 32 415 12 12, e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych. 
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  

RADCA PRAWNY 
 
 

Dominika Fojcik-Knura 

wz. STAROSTY 
 
 

Marek Kurpis   
WICESTAROSTA 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze  zm.) oraz § 5 uchwały nr III/29/2018  

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) organy administracji publicznej prowadzą 

działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta, polega między innymi 

na konsultowaniu projektów aktów normatywnych.  

Ponieważ uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo jest aktem prawa miejscowego, 

Zarząd Powiatu kieruje projekt tej uchwały do konsultacji.  

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe 

i uzasadnione.  

 

KIEROWNIK REFERATU                                                        WICESTAROSTA 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

 Marek Kurpis 

   Aleksander Kasprzak                                                               
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Załącznik nr 1                                                                                            
do uchwały nr 199/1141/2022                                                                                 
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                                                  
z dnia 14 listopada 2022r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej 

na kierunku pielęgniarstwo 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem 
konsultacji 

 
RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się kryteria i sposób przyznawania stypendium dla studentów kształcących się 

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, wysokość stypendium, warunki wypłacania 
oraz warunki zwrotu stypendium. 

§ 2. 1. Stypendium może być przyznane studentom III i II roku studiów pierwszego stopnia 
kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo, którzy po zakończeniu studiów podejmą, w ciągu 
3 miesięcy od ukończenia studiów, zatrudnienie w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka 
w Raciborzu, dla którego Powiat Raciborski jest podmiotem tworzącym, a w czasie trwania studiów 
nie są zatrudnieni w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na stanowisku 
pielęgniarki lub pielęgniarza. 

2. Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów na III 
lub II roku studiów pierwszego stopnia, jest przyznawane odpowiednio na okres: 
1)9 miesięcy - dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia; 
2)18 miesięcy - dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia. 

§ 3. Stypendium wypłacane jest miesięcznie za okres od początku października danego roku 
kalendarzowego do końca czerwca następnego roku kalendarzowego. 

§ 4. Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, który spełnia kryteria: 
1)do dnia 30 września danego roku zaliczył odpowiednio II lub I rok studiów pierwszego stopnia  

na kierunku pielęgniarstwo; 
2)w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0; 
3)został wpisany odpowiednio na III bądź II rok studiów pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo. 
§ 5. 1. Stypendium nie może być przyznane studentce/studentowi, który: 
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1)powtarza odpowiednio III bądź II rok studiów pierwszego stopnia; 
2)korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego 

lub rodzicielskiego oraz innych urlopów określonych obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Po zakończeniu urlopów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wznawia się wypłacanie stypendium. 
§ 6. 1. Zarząd Powiatu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium oraz zamieszcza 

ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 
najpóźniej do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium studenci składają w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 
w terminie do dnia 15 października danego roku lub przesyłają pocztą. W przypadku wniosków 
przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

3. Do wniosku dołącza się: 
1)zaświadczenie z uczelni o statusie studentki/studenta; 
2)zaświadczenie z uczelni o średniej ocen uzyskanej za: 

a) I rok studiów pierwszego stopnia - dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia, 
b) II rok studiów pierwszego stopnia - dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia; 

3)oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, 
z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz innych urlopów określonych obowiązującymi 
przepisami prawa; 

4)zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  
na czas nie krótszy niż: 
a) 12 miesięcy, gdy student ubiega się o stypendium od III roku studiów pierwszego stopnia, 
b) 24 miesiące, gdy student ubiega się o stypendium od II roku studiów pierwszego stopnia; 

5)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 oraz wzór dokumentów, o których mowa w ust. 4, 

zostanie określony w ogłoszeniu Zarządu Powiatu o naborze wniosków. 
§ 7. O zasadności przeprowadzenia naboru w danym roku decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu. 
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają wstępnej ocenie przez Komisję stypendialną 

powołaną przez Zarząd Powiatu w składzie: 
1)dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu, w tym Przewodniczący Komisji; 
2)Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa lub osoba przez niego 

upoważniona; 
3)Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu lub osoba przez niego 

upoważniona; 
4)Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu lub osoba przez niego upoważniona; 
5)pracownik Referatu Spraw Społecznych. 

2. Komisja stypendialna weryfikuje wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym 
i przedstawia Zarządowi Powiatu kandydatów do przyznania stypendium. 

3. Komisja stypendialna podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji. 
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§ 9. 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w terminie do dnia 
31 października danego roku, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji stypendialnej.  

2. Ilość przyznanych stypendiów oraz ich wysokość uzależniona jest od środków finansowych 
zagwarantowanych na ten cel w budżecie Powiatu Raciborskiego. 

3. W przypadku większej liczby wniosków spełniających kryteria określone w § 4 
o pierwszeństwie przyznania stypendium decyduje: 
1)rok studiów, w pierwszej kolejności stypendium przyznawane będzie studentom III roku 

studiów pierwszego stopnia, następnie studentom II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo; 

2)wysokość średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, 
w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen wysokość średniej za rok go poprzedzający; 
w takim przypadku Komisja wzywa telefonicznie i e-mailowo studentów do złożenia 
odpowiedniego zaświadczenia; 

3)zamieszkanie na terenie powiatu raciborskiego; 
4)kolejność wpływu wniosków. 

4. Studenci o przyznaniu stypendium informowani są pisemnie. 
§ 10. 1. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie. 
2. Stypendium będzie wypłacane w terminie do 15-go dnia miesiąca, po miesiącu za który 

jest przyznane stypendium, na konto wskazane przez studentkę/studenta. 
§ 11. 1. Stypendium wypłacane będzie na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Zarządem   

Powiatu a  studentką/studentem. 
2. W terminie 14 dni od rozpoczęcia drugiego semestru III lub II roku studiów pierwszego stopnia  

studentka/student przedkłada Zarządowi Powiatu aktualne zaświadczenie o odbywaniu studiów 
wydane przez uczelnię. 

§ 12. 1. Utrata prawa do otrzymywania przyznanego stypendium następuje w przypadku: 
1)nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia drugiego semestru zaświadczenia o odbywaniu 

studiów odpowiednio III lub II roku studiów pierwszego stopnia wydanego przez uczelnię; 
2)przerwania studiów w okresie pobierania stypendium określonym w umowie; 
3)korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego 

lub rodzicielskiego oraz innych urlopów określonych obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Student ma obowiązek niezwłocznego pisemnego informowania Zarządu Powiatu o każdym 

przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 
3. Stypendium nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 
§ 13. 1. W roku 2022 Zarząd Powiatu ogłosi nabór wniosków o przyznanie stypendium 

oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Raciborzu, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2022 r. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium w roku akademickim 2022/2023 zainteresowani składają 
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w terminie do dnia 29 grudnia 2022 r. lub przesyłają pocztą. 
W przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego 
w Raciborzu. 
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3. W roku akademickim 2022/2023 o przyznaniu stypendium Zarząd Powiatu zadecyduje 
w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. 

4. Za miesiące od października 2022 r. do stycznia 2023 r. roku stypendium będzie wypłacone                  
w miesiącu lutym 2023 r., na konto wskazane przez studenta/studentkę. 

§ 14. 1. Stypendium wraz z odsetkami  ustawowymi liczonymi od dnia  przekazania stypendium  
podlega zwrotowi w przypadku: 
1)podania nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie stypendium; 
2)skreślenia z listy studentów; 
3)rezygnacji ze studiów; 
4)rezygnacji z prawa do stypendium; 
5)niepodjęcia zatrudnienia na zasadach określonych w § 2 ust. 1; 
6)wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu przez osobę pobierającą stypendium, przed upływem okresu, o którym mowa 
w § 6 ust. 3 pkt 4 od dnia zawarcia tej umowy; 

7)rozwiązania przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu umowy z osobą 
pobierającą stypendium z przyczyn leżących po stronie tej osoby, przed upływem okresu, 
o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 4 od dnia zawarcia tej umowy; 

8)nieukończenia III lub II roku studiów pierwszego stopnia w terminie przewidzianym 
przez uczelnię. 
2. Zwrot kwoty stypendium podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi następuje 

w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania umowy, o której mowa w § 11 ust. 1. 
3. Kwota, o której mowa w ust. 2 obliczona będzie według wzoru:  K = D - Mp x (D : Mw),  

gdzie: 
- K - kwota dotacji do zwrotu, 
- D - wypłacona dotacja, 
- Mp - liczba miesięcy przepracowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza, 
- Mw - liczba miesięcy wymaganych do przepracowania, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 4. 

§ 15. W przypadkach uzasadnionych ważnym dobrem stypendysty, na jego umotywowany 
wniosek, Zarząd Powiatu może odstąpić w całości lub części od żądania zwrotu wypłaconego 
stypendium wraz z odsetkami ustawowymi. 

§ 16. Traci moc uchwała nr XLIII/342/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 
30 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole 
wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 
  

KIEROWNIK 
REFERATU SPRAW 

SPOŁECZNYCH 
 
 

Aleksander Kasprzak 

wz. STAROSTY 
 
 

Marek Kurpis   
WICESTAROSTA 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z regulacją art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego może przyznać studentowi 

stypendium na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki. 

Jak definiuje WHO system ochrony zdrowia łączy aktywności, których celem 

jest promowanie, odtwarzanie i utrzymywanie zdrowia. Obejmuje on wiele organizacji i instytucji 

oraz zasoby ludzkie, materialne i niematerialne, które mają w swoich kompetencjach działania zdrowotne. 

W ostatnich latach w kraju występuje znaczący niedobór lekarzy specjalistów 

oraz pielęgniarek/pielęgniarzy. Problemy ze skompletowaniem kadry mają już nie tylko szpitale powiatowe, 

ale także szpitale w dużych ośrodkach akademickich. 

W celu zwiększenia liczby pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w Szpitalu Rejonowym 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, poprawy 

jakości świadczonych usług medycznych, a przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańcom powiatu raciborskiego, konieczne jest podjęcie działań zachęcających studentów kształcących 

się na kierunku pielęgniarskim do podjęcia zatrudnienia w raciborskiej lecznicy tj. w Zakładzie lecznictwa 

stacjonarnego i całodobowego lub w Zakładzie ambulatoryjnych usług zdrowotnych bądź w Zakładzie 

opiekuńczo - leczniczym. Podjęcie niniejszej uchwały powinno w przyszłości wpływać na poziom 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu. 

Takie podejście do zagadnienia pozytywnie ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie  

stwierdzając w uzasadnieniu do wyroku II SA/Ol 818/21 z dnia 10 lutego 2022 r.: „Zgodnie 

z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 

zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony zdrowia. Takie zadanie 

ciąży także na mieście na prawach powiatu z mocy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym”. 

Uchwała zakłada przyznanie stypendium studentom III i II roku studiów pierwszego stopnia 

kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo, którzy po zakończeniu studiów podejmą, w ciągu 3 miesięcy od 

ukończenia studiów, zatrudnienie w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, dla którego 

Powiat Raciborski jest podmiotem tworzącym, a w czasie trwania studiów nie są zatrudnieni w Szpitalu na 

stanowisku pielęgniarka lub pielęgniarz. Zatrudnienie na stanowisku pielęgniarskim w zakładzie opieki 

zdrowotnej wymaga ukończenia studiów I stopnia (licencjat), a studia II stopnia są studiami podnoszącymi 

posiadane kwalifikacje, nie są obligatoryjnie wymagane do pracy na stanowisku pielęgniarskim.  

Ważnym interesem stypendysty, na podstawie którego Zarząd Powiatu może                         

odstąpić w całości lub części od żądania zwrotu wypłaconego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi 

jest: 
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1)brak możliwości Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na zatrudnienie 

stypendysty; 

2)inne okoliczności losowe niezależne od stypendysty, uniemożliwiające realizację zaciągniętego 

przez niego zobowiązania, których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy 

stypendialnej. 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe 

i uzasadnione. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 199/1141/2022 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

……………………………………………… 

                 (nazwa organizacji) 

 

……………………………………………… 

                   (dane adresowe) 

 

 

 

 

Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej  zasad udzielania 

stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

 

Lp. 

Paragraf, ustęp, 

punkt proponowany                 

do zmiany 

Proponowana zmiana 
Uzasadnienie 

proponowanej zmiany 

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

Opinie ogólne 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………. 
                                                                                      (imię nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
n* - liczba proponowanej kolejnej zmian  

 

 

KIEROWNIK REFERATU                                                        wz. STAROSTY 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

Marek Kurpis 

   Aleksander Kasprzak                                                              WICESTAROSTA 
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