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w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 14:30

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ujednolicenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów
szkół średnich powiatu oświęcimskiego i podwyższenia ich kwot
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511z póź. zm. ), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 r.
poz. 870), Rada Powiatu uchwala, co nastepuje:
§ 1. Rada Powiatu w Oświęcimiu po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 19 listopada 2019 r.
przez Samorząd Uczniowski Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. S. Konarskiego
w Oświęcimiu dot. ujednolicenia zasad pryznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich powiatu
oświęcimskiego i podwyższenia ich kwot postanawia uznać petycję za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia,
powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia ...............................

Uzasadnienie
W dniu 19 listopada 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wpłynęła petycja z dnia
14 listopada 2019 r. od Samorządu uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu. W swojej petycji ww. podmiot wnioskuje o ujednolicenie zasad przyznawania stypendiów
dla uczniów szkół średnich za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w powiecie oświęcimskim
oraz o podwyższenie kwot tych stypendiów.
Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/244/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniona uchwałą Nr XXV/183/2008
z dnia 24 września 2008 r. na którą powołują się uczniowie jest oparta o ustawę o systemie oświaty.
Art. 90g tej ustawy określa warunki przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
Ustawa jasno precyzuje, że:
 Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
 Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego.
 Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady
pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie
szkoły.
Z powyższego wynika, że uczniowie mają bezpośredni, realny wpływ na ostateczny kształt i zasady regulaminu
stypendialnego poprzez swoje uczestnictwo w komisji stypendialnej.
Udział ten zapewnia wprost ustawa. Zatem każda ze szkół ma pełne prawo, możliwości i narzędzia
by wypracować wspólny, najbardziej sprawiedliwy regulamin przyznawania stypendiów. W równym stopniu
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski mogą składać wnioski do regulaminu. To komisja
stypendialna odpowiada za wypracowanie takich zapisów regulaminu, które zapewniają jak najbardziej
sprawiedliwe, jasne zasady przyznawania stypendiów.
Natomiast organ prowadzący – powiat, ustala tylko pulę, która będzie przekazana do szkół na stypendia.
Według prostego algorytmu, ustalona nominalna wartość, waloryzowana prawie rok rocznie mnożona jest
przez ilość uczniów. Zatem do każdej ze szkół trafia kwota wynikająca z ilości uczniów.
To jest zdaniem Komisji najbardziej sprawiedliwy podział środków, daje w ten sposób równe, obiektywne
szanse każdej ze szkół, nie promuje ani też nie dyskredytuje żadnej z nich. Tyle w zakresie swoich
kompetencji, wynikających z ustawy może ustalić Powiat.
Stawka ustalona do wyliczenia puli to w 2018 roku 35 zł i 40 zł na ucznia sportowego, w 2019 roku
była waloryzacja na poziomie 10% czyli 40 zł i 45 zł. Przy obecnej ilości uczniów kwota przeznaczona
przez powiat na stypendia naukowe to niebagatelne 224.610 zł.
Komisja sugeruje twórcom petycji o podjęcie rozmów z Dyrekcją szkoły, zaangażowanie się w prace komisji
stypendialnej by na tej drodze dochodzili praw.
Powyższe argumenty skłoniły Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do podjęcia decyzji o uznanie petycji
za bezzasadną.
Ponadto Komisja informuje, iż zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków
na podwyżkę stawki wyjściowej, do kwoty 45 zł i 50 zł, wstępnie zamrożonej na poziomie z roku 2019 oraz,
że wnioskowała o cykliczność trendu wzrostowego przynajmniej na poziomie corocznym 10%.
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