
UCHWAŁA NR 29/1334/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus 

Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1) oraz uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik 

Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.2) projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/562/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1, będą przeprowadzone w formie 

przyjmowania uwag w wersji papierowej w Departamencie Edukacji i Kształcenia 

Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

 

§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, przeprowadzone zostaną w terminie tygodnia 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Edukacja oraz portalu dla 

organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 

 

§ 4. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji wraz z zestawieniem uwag 

z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zamieszczone będą w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w zakładce Edukacja oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-

pomorskie.pl. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Edukacji i Kształcenia 

Ustawicznego. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                           
1 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. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573. 



UZASADNIENIE 

 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem regulacji jest przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr 

XXXIV/562/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu 

„Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), w związku z § 2 uchwały  

Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzje w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w formie uchwały. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Przedmiotową uchwałą rozszerza się krąg odbiorców stypendium dodatkowo na 

uczniów techników, szkół branżowych oraz zasadniczych szkół zawodowych. Jest to możliwe 

z uwagi na zapisy aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, gdzie 

dopuszcza się możliwość wspierania kształcenia ogólnego również szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe. 

Z tych względów podjęcie powyższej uchwały jest zasadne. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Niniejsza uchwała po konsultacjach przedłożona zostanie Sejmikowi Województwa 

jako projekt uchwały. Jej przyjęcie ma korzystny wymiar społeczny. 

 



Załącznik nr 1 do uchwały 

Zarządu  Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego 

Nr 29/1334/17 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

UCHWAŁA NR ........../.........../......... 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia ............................................ 

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 

dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 

 

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.3) 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.4), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu 

„Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018, stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr XXXIV/562/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu 

„Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów klas 7 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, liceów, techników, 

szkół branżowych oraz zasadniczych szkół zawodowych z województwa kujawsko-

pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, 

matematyki lub przedsiębiorczości, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 

Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020.”, 

 

2) § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do klasy 7 szkoły podstawowej, klasy 

gimnazjalnej, liceum, technikum, szkoły branżowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, 

znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych;”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

                                                           
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz. 

730 i 935. 

4 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. 


