Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych
uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.), art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) oraz Uchwały Nr XVIII/315/2020 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Lokalnego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) – na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§ 1. W Regulaminie przyznawania Stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza, stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące
osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa
Górnicza (t. j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 2483) wprowadza się zmiany polegające na:
1) nadaniu nowego brzmienia § 2 ust. 4:
"Stypendium może przyznać z urzędu Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej"
2) nadaniu nowego brzmienia § 3 ust. 3:
"Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej"
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa
Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub
artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza
Regulamin Przyznawania Stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza, stanowiący załącznik do Uchwały Nr
XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia
stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia
naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza
(t. j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 2483) przewiduje w § 3 ust. 3, że Prezydent Miasta Dąbrowy
Górniczej przyznaje oraz odmawia przyznania stypendium w drodze decyzji administracyjnej. Z kolei § 2
ust. 4 wskazuje, że postępowanie o przyznanie stypendium może również wszcząć z urzędu Prezydent
Miasta Dąbrowy Górniczej.
Należy zauważyć, że regulacje wskazujące na konieczność przeprowadzenia postępowania
administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) w sprawie
przyznania bądź odmowy przyznania stypendium, nie odpowiadają aktualnej linii orzeczniczej sądów
administracyjnych.
Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 lipca 2019 r. (II SAB/Po
135/18) forma rozstrzygnięcia o przyznaniu stypendium określona mianem "decyzji", w rzeczywistości
stanowi akt wynikający z przepisów prawa, o których mowa art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.). Ta
tzw. "decyzja o przyznaniu stypendium" nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów
k.p.a., albowiem tylko przepisy rangi ustawowej mogą określać, czy dane rozstrzygnięcie sprawy
administracyjnej zapada w formie decyzji administracyjnej.
Należy tu również przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2019 r. (I OSK
1222/17), w którym sąd ten orzekł, że przyznanie przez jednostkę samorządu terytorialnego stypendiów,
nagród i wyróżnień, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 2 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1133) nie następuje w formie decyzji w rozumieniu art. 104 k.p.a. Co prawda wyrok ten dotyczy
stypendiów przyznawanych na podstawie ustawy o sporcie, lecz wyraźnie wskazuje, że forma decyzji
administracyjnej nie jest właściwa dla przyznawania stypendiów, więc zasadę tą należy zastosować również
do stypendiów przyznawanych na podstawie Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej.
W związku z powyższym proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9863DD05-9374-4FAE-A8C2-7A72BCD7DE27. projekt

Strona 1

