
UCHWAŁA NR XXXIV/234/2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się 
w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630) Rada powiatu tureckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/230/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach 
pielęgniarskim i położniczym wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na 
kierunkach pielęgniarskim, położniczym i ratownictwa medycznego”; 

2) w § 1: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Ustanawia się stypendium dla studentów uczelni wyższych na kierunku pielęgniarskim, 
położniczym oraz ratownictwa medycznego, kryteria i sposób przyznawania stypendium, maksymalną 
wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student, warunki wypłacania stypendium oraz warunki 
zwrotu stypendium  i odstąpienia od żądania jego zwrotu. 

2. Celem ustanowienia stypendium dla studentów uczelni wyższych na kierunku pielęgniarskim,  
położniczym oraz ratownictwa medycznego jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Turku.”, 

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  studencie - należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach pierwszego stopnia i drugiego 
stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne w uczelni, która 
działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,”; 

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

„1)  jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim, położniczym lub ratownictwa 
medycznego,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Tureckiego 

 
 

Piotr Szewczyński 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E0AB33BE-8D38-4424-A729-46C19E692FC7. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XXXIV/234/2021 

RADY POWIATU TURECKIEGO 

Z DNIA 22 LISTOPADA 2021 R. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym 
się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym  

 

Dnia 28 października 2021 r. Rada Powiatu Tureckiego podjęła uchwałę nr XXXIII/230/2021 Rady 
Powiatu Tureckiego w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w 
uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym. Celem podjęcia tej uchwały jest zapewnienie 
wysokiej jakości opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku 
poprzez pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych, nowych kadr, dla których przyznanie stypendium 
stanowić ma zachętę do podjęcia pracy w Zespole. Materialnoprawną podstawą podjęcia uchwały był art. 96 
ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym stypendium może być 
przyznane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z kolei w myśl ust. 2 
przytoczonego artykułu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa: 

1) rodzaj stypendium; 
2) kryteria i sposób przyznawania stypendium; 
3) maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student; 
4) warunki wypłacania stypendium.  

Nadto, stosownie do ust. 3, Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 
również określić warunki zwrotu stypendium i odstąpienia od żądania jego zwrotu. 

Niniejsza uchwała zmienia podjętą uchwałę poprzez rozszerzenie zakresu podmiotowego 
osób uprawnionych do ubiegania się o stypendium o studentów kształcących się nie tylko na 
kierunkach pielęgniarskim i położniczym, ale również na kierunku ratownictwa medycznego. W 
ocenie Rady Powiatu jest to o tyle zasadne, że niewątpliwie zawód ratownika medycznego również 
jest ściśle związany z działalnością Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Turku, dla którego Powiat Turecki jest podmiotem tworzącym. W odpowiedzi na zgłaszane 
postulaty Rada Powiatu Tureckiego zajęła stanowisko, że utworzenie zachęt dla osób 
zdobywających kwalifikacje w zakresie ratownictwa medycznego - tak jak i w przypadku 
pielęgniarek i położnych - może stworzyć realną możliwość usprawnienia pracy Zespołu oraz 
dalszej poprawy jakości świadczonych przezeń usług zdrowotnych. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
W zakresie skutków finansowych niniejsza uchwała nie powoduje zmian w stosunku do 

wcześniej przyjętych rozwiązań, albowiem nie zmienia się ogólna maksymalna liczba studentów, 
którym stypendium może zostać przyznane, jak i nie zwiększa się kwota stypendium. 
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