
UCHWAŁA NR VI/53/20 
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/25/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2019 roku dotyczącej 
regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach 

podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 713) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Pasłęka uzdolnionym uczniom pobierającym 
naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk stanowiącym załącznik do uchwały nr 
III/25/19 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom 
pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk (Dz.U.Woj.Warm.-Mazur. 
z 2019 roku poz. 2404) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 w treści pkt. 1 Regulaminu skreśla się wyrażenie: „oraz wzorową ocenę z zachowania”, 

2) w § 2 ust. 1 w treści pkt. 2 Regulaminu skreśla się wyrażenie: „oraz wzorową ocenę z zachowania”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 
z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania 
pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 
postępowania w tych sprawach. 
W projekcie uchwały dokonuje się zmiany zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 
który stwierdził, że przesłanka dotycząca uzyskania wzorowej oceny z zachowania nie jest bezpośrednim 
odzwierciedleniem osiągnięć ucznia w nauce, tak jak to ma miejsce w przypadku uzyskiwanego poziomu ocen 
oraz sukcesów osiąganych przez ucznia podczas uczestnictwa w olimpiadach i konkursach w poszczególnych 
przedmiotach szkolnych. Tożsame stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku 
z dnia 5.05.2016 r. sygn. akt IV SA/Po 207/16, stwierdzając, że nie można uzależniać przyznania pomocy od 
oceny z zachowania, a także iż przepis art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 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. 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie proponowanej uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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