
          

 

 

UCHWAŁA NR 12/2020 

 

     POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

W POLICACH  

 

z dnia 19 maja 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu 

uchwały Rady Powiatu w Policach  zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 

Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

 

 

 

Na podstawie § 6 oraz § 11 ust. 1 i 2 uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach 

z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288)  

oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Policach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2016 Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Policach z dnia 27 października 2016 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Nie wnosi się uwag do poddanego konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu  

w Policach w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu 

uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Lokalnego 

Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży. 

 

§ 2.  Zobowiązuje    się    Przewodniczącą    Powiatowej    Rady    Działalności   Pożytku 

Publicznego w Policach do przedłożenia niniejszej uchwały Zarządowi Powiatu w Policach. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                      

 

 

               Przewodnicząca 

                                                                                             Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Policach 

 

        Katarzyna Chmielewska 

 

 

 
        Na oryginale właściwy podpis.  

 

 



 
Załącznik do uchwały Nr 12/2020 

                                                                              Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach   

z dnia 19 maja 2020 r. 

 

 
projekt 

 

 

UCHWAŁA NR …/… /2020 

 

RADY POWIATU W POLICACH 
 

z dnia … ……… 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych 

oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia    

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815)  

oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1481, 1818 i 2197) i § 11m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781), uchwala 

się, co następuje:     

 

§ 1. W „Regulaminie Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych                         

oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”, stanowiącym załącznik                            

do uchwały Nr IX/66/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 

4074), w Rozdziale 3 w Oddziale 2 w §14 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. W roku szkolnym 2019/2020 warunki określone w ust. 1 pkt 1 spełniać będzie również 

uczeń zakwalifikowany do zawodów trzeciego stopnia olimpiady albo konkursu wiedzy,                 

który otrzyma tytuł finalisty, jeżeli zawody trzeciego stopnia olimpiady albo konkursu wiedzy                      

w części lub w całości nie odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r.  

 5. Wniosek o przyznanie nagrody dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, złożyć można                         

do dnia 31 lipca 2020 r., na zasadach określonych w regulaminie.”.  

 

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie. 

 

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468). 

 

Przepisy art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 1 i 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca          

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) stanowią 

odpowiednio m.in., że:  

1) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym  

w zakresie edukacji publicznej; 

2) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego            

oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 

rady powiatu; 

3) na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty 

prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu. 

 

Ustawa o samorządzie powiatowym nie określa wprost, że wykonywanie zadań własnych 

powiatu służy zaspokajaniu potrzeb powiatowej wspólnoty samorządowej, jednak cel taki 

wynika z art. 166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że zadania publiczne 

służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane są przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, jako zadania własne. 

 

Zgodnie z art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                              

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 

regionalne lub lokalne programy: 

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 

   Ponadto z ust. 4 ww. przepisu, zgodnie z którym, w przypadku przyjęcia programów,                  

o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa 

szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie 

danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, 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, wynika pośrednio kompetencja organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego do przyjmowania ww. programu. 

 

     Rada Powiatu w Policach podjęła w dniu 31 maja 2019 r. uchwałę Nr VIII/61/2019                       

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych                            

oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, która określiła m.in. cele oraz 

adresatów ww. programu; natomiast w dniu 28 czerwca 2019 r. uchwałę Nr IX/66/2019                    

w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych                        

oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, określającego warunki 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy, tryb postępowania oraz 

osoby i grupy uprawnionych. 

 

      W myśl § 11m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.                    

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 



COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, która przyjęła regionalny lub lokalny program wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży, o którym mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosuje szczegółowe warunki udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży określone na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy do zmian wprowadzonych 

w § 11e ust. 1, 3 i 4, § 11f i § 11g,  w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 

 

     Mając na uwadze ww. przepisy prawa Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego 

Policach opracował projekt uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę                         

w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych                      

oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.  

 

Stanowiskiem z dnia 14 maja 2020 r. Zarząd Powiatu w Policach zaakceptował projekt 

uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 

Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                         

i Młodzieży, a także zobowiązał Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Policach do podjęcia działań mających na celu przeprowadzanie konsultacji 

ww. projektu uchwały w sposób określony w uchwale Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu                       

w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi                    

i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego                    

z 2016 r. poz. 288). 

 

W myśl § 3 ust. 1 i 2, § 6, § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 i § 11 ust. 1 uchwały  

Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego                             

lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288): 

1) konsultacje z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami przeprowadza się w przypadkach kierowania pod obrady Rady Powiatu  

w Policach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji pozarządowych i podmiotów; 

2) podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są rada działalności pożytku 

publicznego, w przypadku jej utworzenia na podstawie przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie lub organizacje pozarządowe i podmioty, których 

terytorialny zakres działania obejmuje obszar Powiatu Polickiego, a sfera działalności 

statutowej dotyczy dziedziny konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego; 

3) w przypadku powołania rady działalności pożytku publicznego projekty aktów prawa 

miejscowego, o których mowa w § 3 ust. 1, podlegają konsultacjom wyłączenie z radą 

działalności pożytku publicznego, chyba, że Zarząd Powiatu w Policach podejmie decyzję,     

iż uzasadnionym jest, ze względu na materię regulowaną aktem podlegającym 

konsultacjom, przeprowadzenie konsultacji z szerszym gronem organizacji pozarządowych 

i podmiotów; 

4) konsultacje przygotowuje i przeprowadza Zarząd Powiatu w Policach; 

5) komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Policach odpowiedzialną  

za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych  

i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach; 



6) w przypadku przeprowadzania konsultacji z radą działalności pożytku publicznego Zarząd 

Powiatu w Policach podejmuje następujące działania: 

a) przekazuje radzie działalności pożytku publicznego informację o podejmowanych 

konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom, 

b) wyznacza termin wyrażenia przez radę działalności pożytku publicznego opinii, który 

maksymalnie może wynieść 14 dni od dnia doręczenia ww. informacji.  

 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach 

uchwały w tej sprawie. 

 

     Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi dodatkowych 

skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego. 

 

 
  

          

 

CZŁONEK ZARZĄDU 

 

    Beata Chmielewska 

 

 

 

 

 
Na oryginale właściwy podpis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


