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UCHWAŁA NR XXII.135.2020
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Zagrodno dla uczniów uczęszczających
do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ) i art. 90t. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 ze zm.) oraz uchwały nr XXI.132.2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Zagrodno, Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Zagrodno:

᠆ uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zagrodno, uczęszczającym do szkół podstawowych, których
organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno,

᠆ uczniom zamieszkałym poza terenem Gminy Zagrodno, uczęszczającym do szkół podstawowych, których
organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno.
§ 2. 1. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom w dwóch kategoriach:
1) za wybitne wyniki w nauce;
2) za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne.
2. Stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznane uczniom klas I - VIII, którzy spełniają co najmniej
jeden z niżej wymienionych warunków:
1) uczniowie klas IV – VIII w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć
edukacyjnych nie mniej niż 5,2 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,
2) są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej
dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1.
3. Stypendia za osiągnięcia sportowe i artystyczne mogą być przyznane uczniom klas I - VIII spełniającym
co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) są laureatami konkursów, festiwali w dziedzinach artystycznych lub są zdobywcami w klasyfikacji
indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim - minimum IV miejsca
lub na szczeblu ogólnopolskim - minimum VI miejsca;
2) są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o charakterze
międzynarodowym;
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3) są reprezentantami kadry narodowej.
§ 3. 1. Wysokość Stypendium Wójta Gminy Zagrodno przyznane jednemu uczniowi nie może przekroczyć
1000 zł.
2. Wysokość Stypendium Wójta Gminy Zagrodno:
1) dla uczniów spełniających kryteria z § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały w kwocie 400 zł;
2) dla uczniów spełniających kryteria z § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały w kwotach:
– na szczeblu wojewódzkim nie więcej niż 400 zł;
– na szczeblu ogólnopolskim nie więcej niż 500 zł;
– na szczeblu międzynarodowym nie więcej niż 1000 zł.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 2, składają rodzice, opiekunowie prawni
ucznia lub dyrektor szkoły na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie świadectwa lub dokumentów stwierdzających zdobyte
osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Zagrodno należy składać do dnia 15 września każdego
roku w Urzędzie Gminy Zagrodno.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Zagrodno, na podstawie
ilości zakwalifikowanych wniosków i wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy.
2. Jednemu uczniowi może być przyznane jedno stypendium w danym roku szkolnym.
3. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
4. Dane stypendysty oraz jego osiągnięcia mogą zostać wykorzystane jako element działań promocyjnych
Gminy Zagrodno w dziedzinie edukacji.
§ 6. Stypendium przyznawane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku
lub w kasie Urzędu Gminy Zagrodno do rąk rodzica/prawnego opiekuna ucznia, w terminie do 15 października
danego roku.
§ 7. Traci moc uchwała nr X.44.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zasad
przyznawania Stypendium Wójta Gminy Zagrodno dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Zagrodno
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Walenty Luszniewski
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Załącznik do uchwały nr XXII.135.2020
Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 maja 2020 r.

WNIOSEK
o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Zagrodno
1. WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………......
Dane kontaktowe:…………………........................................................................................................
2. DANE UCZNIA:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………......
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………........
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………….....................
3. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………...................
(uprawnionego do odbioru przyznanego stypendium Wójta Gminy Zagrodno)
4. KATEGORIA STYPENDIUM:
a) za wybitne wyniki w nauce;
b) za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne.
5. ŚREDNIA OCEN NA KONIEC ROKU: ……………………………….........................................
6. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE WNIOSKU:
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7. WYKAZ DOKUMENTÓW (ZAŁĄCZNIKÓW) POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANIE
WYSOKIEGO WYNIKU/UZYSKANIA TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY KONKURSÓW
/OLIMPIAD:
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8. NR KONTA BANKOWEGO WŁAŚCIWEGO DO PRZEKAZANIA STYPENDIUM:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................
(podpis wnioskodawcy/podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
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9. DECYZJA WÓJTA GMINY ZAGRODNO:
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................
(miejscowość, data) (podpis Wójta Gminy)
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Zagrodno
określonymi w uchwale nr ........ 2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia
2020 r.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach związanych
z przyznanie stypendium Wójta Gminy Zagrodno.
......................................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)
Klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zagrodno z siedzibą w Zagrodnie,
59 - 516 Zagrodno 52 reprezentowana przez Wójta Gminy Zagrodno,
2. z administratorem można kontaktować się:

᠆ listownie pod adresem 59 - 516 Zagrodno 52
᠆ telefonicznie pod numerem (76) 8773396
᠆ administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pani Izabela Żmuda, można
się z nią kontaktować poprzez e-mail dagmara.zmuda@gmail.com
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO, jeśli szczególna kategoria danych to art. 9, najczęściej art. 9 ust. 2 lit. g, można też dodać przepis
krajowy).
4. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy
postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię
odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawione do obsługi doręczeń oraz
podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych
w urzędzie systemów informatycznych.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące usprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–5–

Poz. 3588

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, dysponenci danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe
zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. po. 553 ze zm.).
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana
do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa,
są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m. in. Ograniczeniem form komunikacji.
W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y
przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.
......................................................................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

