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Wrocław, 6 sierpnia 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. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

stwierdzam nieważność

Rozdziału 2 ust. 25 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XX/74/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego 
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie Ambasador Ziemi 
Kamiennogórskiej.

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

Rada Powiatu Kamiennogórskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr XX/74/2020 
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla 
młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej, zwaną dalej 
„uchwałą” .

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 8 lipca 2020 roku.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie Rozdziału 
2 ust. 25 załącznika Nr 1 do uchwały 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 wykroczeniu poza 
zakres upoważnienia ustawowego poprzez uregulowanie warunków zaprzestania wypłaty stypendiów.

Realizując normę art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, Rada Powiatu Kamiennogórskiego na 
sesji w dniu 30 czerwca 2020 r. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie 
Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej. Zaznaczyć należy, że uchwała ta zawiera zarówno normy 
o charakterze programowym, jak i normy określające warunki i tryb przyznawania stypendium szczególnie 
uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych, formy i zakres tego stypendium (załącznik nr 1 do 
uchwały).

Ustawodawca w art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty postanowił, że 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.

Z powyższej ustawowej normy wyraźnie wynika, że normodawca lokalny został upoważniony do 
określenia warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki 
samorządu terytorialnego. Nie został natomiast upoważniony do określania zasad czy warunków 
pozbawiania lub zaprzestania wypłaty tej pomocy.

Tymczasem Rada Powiatu Kamiennogórskiego w ust. 25 rozdziału 2 załącznika nr 1 do uchwały ustaliła 
przesłanki zaprzestania wypłaty stypendium. Zgodnie z tym przepisem wypłaty stypendium zaprzestaje się, 
gdy uczeń:

a) został skreślony z listy uczniów szkoły, do której uczęszczał,

b) naruszył obowiązujące go postanowienia statutu szkoły,
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c) zaprzestał realizacji planu rozwoju.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest do ścisłej realizacji normy 
kompetencyjnej. Obowiązek ścisłego przestrzegania wytycznych ustawodawcy zawartych w normie 
kompetencyjnej oznacza między innymi zakaz wykraczania przez organ realizujący delegację ustawową 
poza jej zakres. W  związku z tym, że ustawodawca w art. 90t ust. 4 ustawy nie upoważnił rady powiatu do 
określenia warunków pozbawiania stypendiów (zaprzestania wypłaty) przyznanych uzdolnionym uczniom, 
istotnym naruszeniem prawa jest również regulacja tej kwestii w uchwale podejmowanej na omawianej 
podstawie prawnej.

W  zakresie konieczności przestrzegania granic kompetencji ustawowej oraz działania na podstawie i w 
granicach prawa należy przyjąć, iż organ stanowiący, podejmując akty prawne (zarówno akty prawa 
miejscowego jak i akty, które nie są zaliczane do tej kategorii aktów prawnych) w oparciu o normę 
ustawową, musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza 
związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne 
naruszenie prawa. Uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiące akt prawa 
miejscowego, winny zatem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte 
w oparciu o nią normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące, 
kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania 
aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną 
normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego 
m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. 
Jeśli dane zagadnienie nie jest przedmiotem delegacji ustawowej oznacza to, że jest ono wyłączone 
z kompetencji uchwałodawczej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei jeżeli 
kompetencja do uregulowania danego zagadnienia jest przekazana wyżej wymienionemu organowi, to tylko 
ten organ jest upoważniony do precyzyjnego i wyczerpującego określenia tej kwestii.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak na wstępie.

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

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa 
w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego

I Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa
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