
 

 

ZARZĄDZENIE NR 2543/2009 
             PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

                              Z DNIA 10 listopada 2009 r. 
 

 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego 
Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia 
krakowskich uczelni wyŜszych oraz zasad ich udzielania, oraz uchwały  
Nr XXXIX/495/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie 
ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych 
studentów pierwszego i drugiego stopnia krakowskich uczelni wyŜszych oraz zasad ich 
udzielania. 
 
 
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) zarządza się co następuje: 
 

§1 
 

              Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta 
Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia krakowskich 
uczelni wyŜszych oraz zasad ich udzielania, oraz uchwały Nr XXXIX/495/08 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium naukowego 
Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia 
krakowskich uczelni wyŜszych oraz zasad ich udzielania. 
 

§2 
 

               Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§3 
 

                Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
           Prezydent Miasta Krakowa 
               / - / 

 



druk nr                                                                                 projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
 
 

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Krakowa 

z dnia  
 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 
2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie 
uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia krakowskich uczelni wyŜszych 
oraz zasad ich udzielania oraz uchwały Nr XXXIX/495/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 
9 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta Krakowa  
z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta 
Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia 
krakowskich uczelni wyŜszych oraz zasad ich udzielania. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje: 
 

§1 
Uchyla się: 
 
1/ uchwałę Nr XXVI/328/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2007 r.  

w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie 
uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia krakowskich uczelni wyŜszych 
oraz zasad ich udzielania. 

2/ uchwałę Nr XXXIX/495/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2007 roku  
w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie 
uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia krakowskich uczelni wyŜszych 
oraz zasad ich udzielania. 

 
§2 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

             Projekt niniejszej uchwały został zainicjowany rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Małopolskiego z dnia 30.09.2009 r. stwierdzającym niewaŜność uchwały  
Nr LXXIX/1016/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2009 r. W uzasadnieniu 
rozstrzygnięcia nadzorczego sygn. PN.II.0911-181-09 Wojewoda  uznał, Ŝe będący podstawą 
uniewaŜnionej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  nie moŜe stanowić samoistnej podstawy podjęcia uchwały mającej charakter 
przepisu prawa miejscowego, gdyŜ ten przepis ma charakter ogólnej normy kompetencyjnej  
i nie wynika z niego prawo ustanowienia własnego stypendium przez radę w oderwaniu od 
ustaw szczegółowych. Wojewoda podniósł, Ŝe art.18 ustawy o samorządzie gminnym ma 
charakter ogólnego przepisu kompetencyjnego, ustalającego podział zadań między organy 
gminy i nie moŜe być podstawą wydania aktu normatywnego o charakterze powszechnie 
obowiązującym.  
            W ocenie organu nadzoru uchwała narusza obowiązujący porządek prawny,  
w szczególności wskazany w jej podstawie przepis ustawy o samorządzie gminnym oraz 
zasadę legalizmu wyraŜoną w art. 7 Konstytucji RP. Wojewoda podparł swoje stanowisko 
ugruntowanym poglądem w orzecznictwie sądowym w tej materii. W zaistniałej sytuacji 
zdaniem organu nadzoru prawnego nieuzasadnionym jest pozostawienie w obrocie prawnym 
dotychczas obowiązujących regulacji prawnych, opartych na art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta 
Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia krakowskich 
uczelni wyŜszych oraz zasad ich udzielania, oraz uchwały Nr XXXIX/495/08 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/328/07 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium naukowego 
Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów pierwszego i drugiego stopnia 
krakowskich uczelni wyŜszych oraz zasad ich udzielania. Organ nadzoru poinformował  
w piśmie z dnia 28 października br. sygn. PN.II.0713-177-09, iŜ rozwaŜa moŜliwość 
wystąpienia do WSA  w Krakowie ze skargami na ww. uchwały Rady Miasta Krakowa  
z wnioskiem o stwierdzenie niewaŜności w całości. Mając na uwadze skutki potencjalnego 
orzeczenia sądu administracyjnego stwierdzającego niewaŜność przedmiotowych uchwał ze 
skutkiem ex tunc, organ nadzoru wnosi o zainicjowanie postępowania legislacyjnego 
zmierzającego do uchylenia przywołanych powyŜej uchwał przez Radę Miasta Krakowa  
i jednocześnie zaznacza, iŜ w sytuacji niepodjęcia przez Radę Miasta Krakowa działań  
w przedmiotowej sprawie wystąpi do sadu administracyjnego ze skargami na obydwie ww. 
uchwały Rady Miasta Krakowa. W tej sytuacji wypłacanie stypendiów na podstawie uchwał, 
które mogą być uchylone przez sąd administracyjny z mocą wsteczną moŜe być uznana za 
wypłacanie pieniędzy bez podstawy prawnej. 
             Uchylenie uchwał Rady Miasta Krakowa uporządkuje obowiązujący w tym zakresie 
porządek prawny i przygotuje grunt pod nową uchwałę regulującą stypendia dla studentów, 
dla której podstawą prawną będą przepisy modyfikowanej obecne ustawy o szkolnictwie 
wyŜszym.  
           Regulacja ta nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na 
funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa.   
Projekt niniejszej uchwały jest aktem prawa miejscowego. 
 
 
 


