
UCHWAŁA NR 88/401/2016
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 
uchwały dotyczącej określenia  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 2016 r., poz. 814), 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 uchylenia uchwały 
dotyczącej określenia 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

Lidia Chrzan

STAROSTA

Ryszard Winiarski
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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 uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla 
najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego .

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

 

wz. Kierownika

Ewa Bohr-Cyfka 
 Inspektor

WICESTAROSTA

Marek Kurpis
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Załącznik nr 1                                                            
do Uchwały Nr 88/401/2016                                                      
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 12 lipca 2016 r.

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

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia 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 2016 r. poz. 814) 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.),  art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z  dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296)
po przeprowadzeniu prawem wymaganych konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/104/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu 
raciborskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

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

Artykuł 173a ust. 1 - Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą
przyznawać pomoc materialną dla studentów.

Uchwałą Nr XLVI/437/2010 z dnia 22 czewca 2010r. Rada Powiatu Raciborskiego określiła szczegółowe
zasady w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów -
mieszkańców powiatu raciborskiego, zaktualizowane w zeszłym roku uchwałą Nr XI/104/2015 z dnia 29
września 2015 r.

Mając na uwadze doświadczenia 6 lat dotyczące przyznawania przedmiotowych stypendiów zasadnym staje
sie odstąpienie od obecnie stosowanych zasad ich przyznawania na rzecz wsparcia Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu.

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

wz. Kierownika

Ewa Bohr-Cyfka
Inspektor

STAROSTA

Ryszard Winiarski
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 88/401/2016 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 12 lipca 2016 r. 

 

 

 

………………………………………………… 
(nazwa organizacji) 

 

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

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej określenia 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 
 

 

 
 

 

wz. Kierownika 

  

Ewa Bohr-Cyfka  

Inspektor 

STAROSTA 

  

Ryszard Winiarski 
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