
ZARZĄDZENIE Nr 2046/2017 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 21.08.2017 r.  
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów 

stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach 

projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), 

mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), 

rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie 

Miejskiej Kraków”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza 

i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów 

ZIT" 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)  zarządza się, 

co następuje: 

 

 

 

 § 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów 

stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów 

pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), 

turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną 

środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014 - 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 

"Kształcenie zawodowe uczniów ZIT". 

  

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.  

  

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Druk nr                                                                                projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół 

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum 

Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-

gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska 

(R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 

"Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".  

 

Na podstawie art.12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz  

z 2017 r. poz. 730 i  poz. 935), oraz Uchwały Nr LXXII/1746/17  Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 

600, 801, 854, 900 i 921), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  Przyjmuje się „Regulamin udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół 

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej 

(T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), 

administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie 

zawodowe uczniów - ZIT", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.   

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Gmina Miejska Kraków wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie projektów: 

RPMP.10.02.01-12-0249/16, RPMP.10.02.01-12-0250/16; RPMP.10.02.01-12-0251/16; 

RPMP.10.02.01-12-0252/16; RPMP.10.02.01-12-0253/16;  RPMP.10.02.01-12-0254/16;                

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 240/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. 

W dniu 4 maja 2017 r. podpisane  zostały pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Małopolskim 

Centrum Przedsiębiorczości, będącym Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego  umowy nr RPMP.10.02.01-12-0249/16, 

RPMP.10.02.01-12-0250/16, RPMP.10.02.01-12-0251/16 , RPMP.10.02.01-12-0252/16 , 

RPMP.10.02.01-12-0253/16 RPMP.10.02.01-12-0254/16 o dofinansowanie projektów pod 

nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), 

turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną 

środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”. W okresie 

realizacji takiego stażu/praktyki w wymiarze minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 

godzin w trakcie realizacji projektu może być przyznane uczestnikom projektu - uczniom 

placówek kształcenia zawodowego w  poszczególnych branżach „stypendium stażowe”.   

Uchwałą Nr LXXII/1746/17  Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 

600, 801, 854, 900 i 921) Rada Miasta Krakowa zadecydowała o przystąpieniu do realizacji 

projektów poprzez zmianę w budżecie Miasta polegającą między innymi na zwiększeniu 

planów dochodów i wydatków o kwoty otrzymanych środków pochodzących z funduszy 

europejskich na realizację projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarządzeniem Nr 1249/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. Prezydent Miasta Krakowa powierzył realizację zadań w ramach 

pozyskanych środków  kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 

oraz kierownikom właściwych miejskich jednostek organizacyjnych. 

Stosownie do stanowiska Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego zawartego w piśmie z dnia 11 lipca 2017 r. znak: ZR.I.432-7-

7/17, otrzymanego przez realizatora - Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie w dniu 14 

lipca 2017 r. w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 12 czerwca 2017 r. znak: 

ZEO.DT.353.4.2017/CKZ,  dotyczące właściwej formy przyjęcia regulaminu udzielania ww. 

stypendiów stażowych – zasadne jest wprowadzenie regulaminu udzielania stypendiów 

stażowych w drodze uchwały Rady Miasta Krakowa.  

Stosownie do treści art. 12 pkt 10 a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy o samorządzie 

powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w 

sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Funkcje organów powiatu w 

miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta. 

Mając na względzie, iż realizacja projektów w zakresie umożliwienia uczniom- uczestnikom 

projektów udziału w stażach/praktykach uczniowskich u pracodawców  dopuszczalna jest 

według treści projektów, wyłącznie w okresie wakacji, zatem dla skutecznej realizacji 

projektów w 2017 roku wymagała podjęcia przez realizatora działań przed  końcem roku 

szkolnego.   



W związku z  otrzymaniem stanowiska Instytucji Pośredniczącej  dopiero w dniu 14 lipca 

2017 r. realizator projektu podjął przed tą datą działania zmierzające do umożliwienia ich 

realizacji w powyższym zakresie.  

Podejmowana uchwała ma na celu przyjęcie regulaminu udzielania stypendiów stażowych. 

Nadanie przedmiotowej uchwale mocy wstecznej ma na celu umożliwienie wypłat 

stypendiów stażowych także tym uczestnikom projektów, których staże rozpoczęły się przed 

datą podjęcia uchwały. 

Stosownie do treści art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) dopuszczalne 

jest nadanie aktowi normatywnemu "mocy wstecznej" pod warunkiem, że „zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie". Jak wskazuje się w 

orzecznictwie zakaz retroaktywności nie ma charakteru bezwzględnego i w uzasadnionych 

przypadkach może być naruszony. Nadanie przedmiotowej uchwale mocy wstecznej nie 

zagraża zasadom demokratycznego państwa prawnego. Celem uchwały jest przyznanie 

określonych uprawnień uczniom, będących uczestnikami staży zatem za dopuszczalne uznać 

należy nadanie tej uchwale mocy wstecznej. 

Skutki finansowe wprowadzenia aktu: 

a) regulacja jest bez wpływu na dochody Miasta; 

b) regulacja jest bez wpływu na wydatki Miasta; 

c) regulacja nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w 

latach następnych); 

d) regulacja nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie 

Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w szczególności w 

sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie; 

e) regulacja nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż 

ponoszone przed jej wprowadzeniem. 
 


