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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.732.2020 Katowice, dnia 31 lipca 2020 r.

Rada Miejska w Kaletach

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 155/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia  26 czerwca 2020  r. w sprawie 
 przyjęcia  Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia 
 naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie zasad jego przyznawania, 
w całości, jako sprzecznej z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), dalej jako „ustawa” oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn Dz. U. z 2020r., poz. 85 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Kaletach 
przyjęła Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia 
 naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie zasad jego przyznawania, 
stanowiący załącznik do uchwały. 

W toku oceny legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała 
podjęta została z istotnym naruszeniem prawa.

Zgodnie z przepisem art. 90t ust. 1 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 
regionalne lub lokalne programy: 1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 2) 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 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 (art. 90t ust. 4 ustawy).

Zatem ogólne ramy wsparcia udzielanego przez gminę rada określa w programie uchwalanym 
na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy, następnie zaś ustala szczegółowe warunki udzielania pomocy w 
ramach tego programu - w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego, podejmowanej na podstawie 
i w granicach art. 90t ust. 4 ustawy.
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Wskazany wyżej przepis art. 90t ust. 4 ustawy jest normą o charakterze iuris cogentis 
i zawiera jednocześnie upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego w rozumieniu 
art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Z uwagi na to przepisy tego aktu prawnego powinny 
być sformułowane w taki sposób, aby kompleksowo wypełniały zakres przekazanych przez 
ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie natomiast którejkolwiek z przesłanek w nich zawartych 
skutkuje bezwzględną nieważnością uchwały. 

Zatem stwierdzić należy, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uprawniony 
jest do uchwalenia zasad i warunków przyznawania stypendiów dla uczniów po uprzednim 
utworzeniu programu lokalnego lub regionalnego, który jest aktem o charakterze wewnętrznym, 
wyznaczającym kierunki działania w zakresie wspierania edukacji. Brak poprzedzenia podjęcia 
uchwały przyjęciem programu z art. 90t ust. 1 ustawy stanowi istotne naruszenie prawa. Przesądza to 
o nieważności postanowień uchwały realizujących upoważnienie z art. 90t ust. 4 ustawy. 

             Ustawodawca w pierwszej kolejności zobowiązał bowiem jednostki samorządu 
terytorialnego do stworzenia dokumentu programowego, będącego aktem o charakterze 
wewnętrznym, wyznaczającym kierunki działania w zakresie wspierania edukacji. Dopiero w oparciu 
o dany program organy stanowiące jst powinny określić warunki, zakres oraz tryb udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży.

Organ nadzoru ustalił, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie stworzenia 
regionalnego lub lokalnego programu o którym mowa w art. 90t ust. 1 ustawy, co przesądza o 
nieważności uchwały w całości.

Niezależnie od powyższego organ nadzoru w szczególności wskazuje następujące uchybienia.

Zawarte w § 1 ust. 2 załącznika do uchwały uregulowania dot. uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Kalety są sprzeczne z ust. 4 przepisu art. 90t ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 15 grudnia 2018, który zakłada, że w przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, 
organ jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom 
młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na 
miejsce zamieszkania. Rada Miejska nie może więc ograniczyć tej pomocy jedynie do uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Kalety, pozbawiając pomocy uczniów zamieszkałych poza terenem 
gminy, a pobierających naukę w szkołach na terenie miasta Kalety. Takie działanie Rady należy 
uznać za istotnie naruszające art. 90t ust. 4 ustawy i wpływające na legalność całej uchwały. 

Ponadto jak wynika z treści § 1 ust. 1 lit. c  i kolejnych przepisach załącznika do uchwały 
Rada Miejska postanowiła, że stypendium Burmistrza Miasta Kalety może zostać przyznane również 
studentom do 26 roku życia. Przepisem prawnym określającym zakres upoważnienia do wydania 
aktu prawa miejscowego przez organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania 
stypendium studentom jest art. 96 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. To na podstawie 
i w granicach upoważnienia zawartego w art. 96 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
powinny być regulowane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego warunki 
przyznawania stypendium studentom. Przywołany w podstawie prawnej uchwały art. 90t ustawy o 
systemie oświaty nie stanowi podstawy prawnej do wydania przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego prawa miejscowego, określającego zasad przyznawania stypendium 
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studentom. Wskazania bowiem wymaga, iż odmienny jest zarówno zakres przedmiotowy, jak 
również i krąg adresatów norm wydanych na podstawie ww. delegacji ustawowych. I tak na 
podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium może zostać przyznane 
studentom, na podstawie ustawy o systemie oświaty uczniom (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy).

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej nie wypełnia również 
w całości delegacji określonej w art. 90t ust. 4 ustawy. Rada nie określiła bowiem zakresu pomocy 
udzielanej w ramach wsparcia uzdolnionych dzieci i młodzieży. Określając powyższą materię Rada 
Miejska powinna wskazać wysokość stypendium, albo poprzez wskazanie kwoty, jaką otrzyma osoba 
uprawniona za swe osiągnięcia, albo poprzez określenie sposobu jej wyliczenia. Wysokość 
stypendium powinna zostać określona w taki sposób, by mogła być możliwa do ustalenia przez 
każdego adresata tej uchwały. Brak powyższej regulacji oznacza, iż wysokość ta będzie określana 
każdorazowo przez Burmistrza Miasta. Rada Miejska subdelegując w tym zakresie kompetencję rady 
na organ wykonawczy gminy, pozbawiła uchwałę jej elementów obligatoryjnych, co powoduje 
konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości.

Organ nadzoru zwraca także uwagę, iż w świetle uregulowań art. 90t ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 
4 ustawy, jedynym dopuszczalnym kryterium przyznania pomocy na wspieranie edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży są uzdolnienia dzieci i młodzieży. Takim kryterium może być 
średnia uzyskanych ocen, tytuł laureata albo finalisty konkursu. Rada nie może natomiast 
wprowadzać żadnych dodatkowych kryteriów m.in. związanych z oceną z zachowania. Tożsame 
stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 maja 2016 r., 
sygn. akt IV SA/Po 207/16 stwierdzając, iż „nie można uzależniać przyznania pomocy od oceny 
zachowania. Regulamin, o którym mowa w art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty jest źródłem 
prawa powszechnie obowiązującego na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 
90t ust. 1 ww. ustawy nie wskazuje na inne kryteria, czy też cechy które pozwalałyby na rozróżnienie 
uczniów. Jedynie kategoria bycia uczniem uzdolnionym posiadającym konkretne osiągnięcia i 
wyniki w nauce powinna stanowić podstawę do wsparcia jego edukacji." Tym samym regulacja § 2 
załącznika do uchwał o treści: i co najmniej bardzo dobre zachowanie należy uznać za istotnie 
naruszający prawo. Uwaga powyższa w tym zakresie dotyczy także § 4 ust. 5 załącznika do uchwały, 
w zakresie w jakim dotyczy oceny z zachowania.

Jako sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa należy również ocenić postanowienia § 4 ust. 
1 załącznika do uchwały, które przewidują, iż Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:

a) dyrektorzy placówek oświatowych, po uzyskaniu opinii rad pedagogicznych,
b) dyrektorzy placówek kultury i sportu,
c) rektorzy lub dziekani szkół wyższych,
d) rodzice lub opiekunowie prawni,
e) zainteresowani studenci i opiekunowie prawni,
f) stowarzyszenia.

Stypendia, o których mowa w art. 90t ust. 4 ustawy, przyznawane są w formie decyzji 
administracyjnej, a zatem po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 61 §§ 
1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) postępowanie 
administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Organ administracji publicznej może ze 
względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w 
której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w 
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toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. Stroną postępowania 
administracyjnego jest, zgodnie z treścią art. 28 kpa, każdy, czyjego interesu prawnego lub 
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny 
lub obowiązek. Zatem stroną postępowania o przyznanie stypendium, o którym mowa w art. 90t ust. 
4 ustawy, a w konsekwencji jedynym podmiotem uprawionym do wystąpienia z wnioskiem o 
przyznanie stypendium jest uczeń, działający osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego. 
Dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy placówek kultury i sportu, rektorzy lub dziekani szkół 
wyższych i stowarzyszenia nie mieszczą się w tym przypadku w pojęciu „strony postępowania”. 

Wskazać również należy, że regulacje § 1 ust. 2 lit. c załącznika do uchwały również należy 
uznać za sprzeczne z prawem. Przepisem tym Rada Miejska postanowiła umożliwić odstąpienie od 
określonych uchwałą zasad przyznawania stypendiów, poprzez wprowadzenie możliwości 
przyznawania tych stypendiów na podstawie swobodnego uznania organu wykonawczego gminy. 
W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska powinna przestrzegać delegacji ustawowej określonej w art. 
90t ust. 4 ustawy, zaś zgodnie  z tym przepisem to w uchwale powinny zostać określone szczegółowe 
warunki przyznawania stypendiów. Ustawodawca nie przewidział możliwości przyznawania tych 
form wyróżnień na mocy swobodnej decyzji Burmistrza Miasta.

Powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do kategorii istotnych 
naruszeń prawa. Za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które 
nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Istotne naruszenie prawa 
w uchwale to takie naruszenie, które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej sprzeczności 
z określonym przepisem prawnym, sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia, i wynika wprost 
z porównania treści przepisu z ocenianą regulacją, co nastąpiło w niniejszej sprawie (zob. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 
2197/16, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. 
akt II SA/Ol 859/18, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 
2019 r., sygn. akt II SA/Gd 693/18; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). 

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny stanowi, iż uchwała lub zarządzenie 
organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości 
lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały 
lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.

W świetle powyższego należy uznać, że stwierdzenie nieważności uchwały Nr 
155/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia  26 czerwca 2020  r. w sprawie  przyjęcia 
 Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia  naukowe, 
artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie zasad jego przyznawania - w całości, 
należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Pouczenie:

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, wstrzymuje jej wykonanie 
z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc 
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
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Z up. Wojewody Śląskiego

Krzysztof Nowak
Wydział Nadzoru Prawnego - Dyrektor Wydziału 

Nadzoru Prawnego
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