
UCHWAŁA NR 38/159/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego  zasad 
przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu 

raciborskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. 
U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.), oraz § 3, § 4 pkt.2 i § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 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 2012 r., poz. 2488)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala co następuje :

§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 
przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu 
raciborskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem formularza 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Opinię, o której mowa w § 2 należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 
określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Markowi Kurpisowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radca Prawny

Michał Gebel

Starosta

Ryszard Winiarski

Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 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 2012 r., poz. 
2488) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - 
mieszkańców powiatu raciborskiego .

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

Kierownik Referatu Edukacji, 
Kultury i Sportu

Danuta Miensopust

Wicestarosta

Marek Kurpis
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Załącznik nr 1                                                            
do Uchwały Nr 38/159/2015                                                      
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów -
mieszkańców powiatu raciborskiego

Na podstawie art.40 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu prawem wymaganych konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – 
mieszkańców powiatu raciborskiego.

Cel i charakter stypendiów

§ 2. Stypendia Starosty Raciborskiego, zwane dalej „stypendiami”, stanowią formę materialnej pomocy dla 
najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego.

§ 3. 1. Stypendia są wyróżnieniem indywidualnym dla studentów, których zdolności i zainteresowania 
wykraczają poza program studiów.

2. Stypendia powinny sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań, a także pobudzać kreatywność oraz 
wspomagać umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

3. Stypendia przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie są stypendiami socjalnymi.

Warunki uzyskania stypendiów

§ 4. Stypendia mogą być przyznane studentowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest osobą zamieszkałą na terenie powiatu raciborskiego;

2) studiuje na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, na uczelniach publicznych 
i niepublicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie studiów stacjonarnych;

3) legitymuje się średnią ocen nie niższą niż 4,75 liczoną jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń 
w ostatnim roku akademickim, przed złożeniem wniosku o stypendium, z zastrzeżeniem że w przypadku 
szczególnie wybitnych osiągnięć studenta w jednej dziedzinie wiedzy na poziomie ogólnokrajowym lub 
międzynarodowym średnia ocen może być niższa, jednak nie mniejsza niż 4,0.

§ 5. Oprócz warunków, o których mowa w § 4, pod uwagę będą brane dodatkowo następujące osiągnięcia:

1) nagrody i wyróżnienia w konkursach na pracę naukową organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia 
naukowe;

2) nagrody i wyróżnienia w innych konkursach krajowych i międzynarodowych, zgodnych z kierunkiem 
kształcenia;

3) publikacje w wydawnictwach naukowych i specjalistycznych;

4) udział w konferencjach i seminariach naukowych.

Sposób i terminy ubiegania się o stypendia

§ 6. O stypendia mogą ubiegać się kandydaci, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
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§ 7. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na wniosku, którego wzór określi Zarząd Powiatu Raciborskiego.

§ 8. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata ( imię i nazwisko, adres zamieszkania);

2) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów i zaliczeń za ostatni rok akademicki przed złożeniem 
wniosku o stypendium oraz rekomendację z uczelni potwierdzającą, iż uzyskane przez studenta wyniki pracy 
naukowej, osiągnięcia w konkursach oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych uprawniają 
studenta do otrzymania stypendium;

3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia wnioskodawcy, o których mowa w § 4 pkt 3 oraz w § 5 uchwały, 
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, z zastrzeżeniem prawa 
Komisji Stypendialnej do żądania dostarczenia oryginału.

§ 9. 1. Wniosek o stypendium wraz z załącznikami składa się w terminie do 30 września każdego roku 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Starostwa.

2. Wniosek o stypendium rozpatruje się w terminie do 10 października każdego roku, przez Komisję 
Stypendialną.

3.  Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Komisja Stypendialna

§ 10. Skład Komisji Stypendialnej ustala Starosta Raciborski.

§ 11. Szczegółowy tryb pracy Komisja Stypendialna ustali na swoim posiedzeniu.

§ 12. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej i listę kandydatów do otrzymania stypendiów Komisja 
Stypendialna przedstawia Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 13. Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdza listę stypendystów oraz wysokość przyznanych stypendiów.

§ 14. Decyzja Zarządu Powiatu Raciborskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zasady i tryb przyznawania stypendiów

§ 15. 1. Stypendia przyznaje się studentom na rok akademicki, w którym złożono wniosek.

2. Stypendia są wypłacane przez okres dziewięciu miesięcy.

§ 16. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5 000 zł na rok akademicki dla jednego stypendysty.

§ 17. Uzyskanie stypendiów w jednym roku akademickim nie wyklucza możliwości ich otrzymania 
w następnych latach, nie więcej jednak niż przez 2 lata.

§ 18. W jednym roku akademickim przyznaje się maksymalnie 3 stypendia.

§ 19. Szczegółowe warunki przekazania stypendium określa umowa zawarta przez Powiat Raciborski ze 
stypendystą.

§ 20. Traci moc Uchwała Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. 
w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców 
powiatu raciborskiego.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu

Danuta Miensopust

Starosta

Ryszard Winiarski

Uzasadnienie

W celu promowania uzdolnionych studentów, mieszkańców powiatu raciborskiego, których zdolności i

zainteresowania wykraczają poza program studiów, legitymujących się znacznymi osiągnięciami naukowymi,

celowym staje się podjęcie uchwały stwarzającej możliwość ubiegania się o stypendium Starosty

Raciborskiego.

Artykuł 173a ust. 1 – Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą

przyznawać pomoc materialną dla studentów.

W myśl art. 173a ust. 2 cytowanej wyżej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

określa w drodze uchwały:

1)rodzaj pomocy materialnej,

2)sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną,

3)sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna,

4)maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

Uchwałą Nr Nr XLVI/437/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. Rada Powiatu Raciborskiego określiła

szczegółowe zasady w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych

studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego.

Mając na uwadze doświadczenia 5 lat dotyczące przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla

najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego zasadnym staje się uaktualnienie zapisów

ww. aktu, przede wszystkim w zakresie:

1) doprecyzowania rodzajów studiów: I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

2) podwyższenia wymaganej średniej ocen z egazminów i zaliczeń z 4,5 do 4,75,

3) określenia dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające przyznanie stypendium,

4) skrócenie z 3 do 2 lat okresu pobierania stypendium,

5) określenie liczby przyznanych stypendiów w roku akademickim.

Zatem w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 38/159/2015 
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

 
 
 
………………………………………………… 

(nazwa organizacji) 
 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 
 
 
 
 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania 
Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu 
raciborskiego 
 

 
 

Lp. Paragraf, ustęp, punkt 
proponowany do zmiany 

 
Proponowana zmiana  

Uzasadnienie 
proponowanej 

zmiany  
1.    
2.    
3.    
…    
…    
…    
…    
n*    

 
Opinie ogólne  

 

  

 
 
 
 
 
     ……………………………………………………………. 
             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 
 
 
 
 
n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 
 
 
 
 
 
 

Kierownik Referatu Edukacji,            Starosta  
        Kultury i Sportu  
 
    Danuta Miensopust       Ryszard Winiarski 
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