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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
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Wrocław, 18 marca 2020 r.

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

stwierdzam nieważność

§ 2. we fragmencie: „zamieszkali” uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego 
i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce.

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Malczyce na sesji w dniu 25 lutego 2020 r. podjęła uchwałę Nr XVI/112/2020 w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego 
i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce, zwaną dalej „uchwałą”.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 28 lutego 2020 roku.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie jej §2 we fragmencie: 
„zamieszkali” z istotnym naruszeniem art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) , polegającym na ograniczeniu możliwości ubiegania się
0 stypendium naukowe i artystyczne do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie 
Gminy Malczyce.

Realizując Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce, 
Rada Gminy Malczyce w dniu 25 lutego 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom. Podstawą prawną 
do takiego działania jest art. 90t. ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że „w przypadku przyjęcia 
programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa 
szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej 
jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym 
stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając 
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy 
osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze” .

Powyższym przepisem ustawodawca wyraźnie zatem zastrzegł, że ustalone przez Radę szczegółowe 
warunki udzielania pomocy adresowane są dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej 
jednostki samorządu terytorialnego -  bez względu na miejsce jej zamieszkania.

Tymczasem Rada Gminy Malczyce w przepisie §2 uchwały zdecydowała, że „o stypendium naukowe
1 artystyczne ubiegać się mogą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych zamieszkali na terenie Gminy 
Malczyce, posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce lub 
osiągnięcia naukowe w konkursach i olimpiadach przedmiotowych albo artystyczne o randze co najmniej 
wojewódzkiej za dany rok szkolny.” Tym samym, w sprzeczności z regulacją ustawową, Rada ograniczyła 
możliwość ubiegania się o stypendium naukowe i artystyczne do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Malczyce.

Z uwagi na powyższe, konieczne jest wyeliminowanie z obrotu prawnego przepisu §2 uchwały we 
fragmencie: „zamieszkali” .

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak na wstępie.

Id: 545C7632-5C80-4A76-80AE-6387B2D65F69. Podpisany Strona 1



Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa
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