UCHWAŁA NR XXXV/574/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach
projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach
projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz.
730 i 935.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 r.
poz. 60, 949 i 1292.
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UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów
uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów należy do wyłącznej kompetencji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego.
Artykuł 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mówi o tym, że
w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego przyjmie program wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży, 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, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier
edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby
edukacyjne na danym obszarze.
Uchwałą Nr XXII/401/16 z dnia 20 czerwca Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego przyjął Kujawsko-Pomorski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży będący
podstawą do podjęcia niniejszej uchwały.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zgodnie z uchwałą nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego, projekt regulaminu przyznawania stypendiów, został
skierowany do konsultacji. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag
i propozycji zmian do projektu Regulaminu.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” jest planowany do realizacji w trybie
pozakonkursowym przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.2
Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendiów od roku szkolnego
2017/2018. Celem projektu jest zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie uzdolnionych
uczniów. Projekt Regulaminu opracowany został przez Departament Edukacji i Kształcenia
Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oparciu
o zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 oraz obowiązujące Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie uniwersalnych, stałych zasad przyznawania stypendiów na kolejne lata
szkolne przyczyni się do sprawnej realizacji poszczególnych naborów stypendystów,
a uczniom da motywację do wzmożonego rozwoju edukacyjnego w zakresie przedmiotów
zawodowych. W kolejnych latach szkolnych planuje się realizację projektu stypendialnego
aż do skonsumowania puli środków przeznaczonych na Poddziałanie 10.3.2 RPO WK-P
2014-2020. Alokacja przewidziana na Poddziałanie 10.3.2 RPO WK-P 2014-2020 wynosi
2 mln euro.

