
UCHWAŁA NR VIII/55/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2019.506), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. 2018.1457 ze zm.) oraz 
uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w gminie Ścinawa, uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W ramach przyjętego Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
w gminie Ścinawa, określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym uczniom w formie 
stypendium samorządowego, zakres tej pomocy oraz sposób postępowania w przedmiotowej sprawie.

§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium samorządowe uprawnieni są uczniowie:

1) szkoły podstawowej klas IV-VIII;

2) gimnazjum klasy III (w roku szkolnym 2018/2019);

3) szkół ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami gminy Ścinawa lub są uczniami szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa.

2. Stypendium samorządowe przyznaje się w następujących kategoriach:

1) za bardzo dobre wyniki w nauce;

2) za szczególne osiągnięcia naukowe;

3) za szczególne osiągnięcia artystyczne.

3. Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego 
i wypłaca na wskazany rachunek bankowy.

4. Wnioskodawca w danym roku szkolnym może ubiegać się o przyznanie stypendium tylko w jednej 
kategorii. Przyznaje się jedne stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników, uzyskanych w kategoriach, 
o których mowa w ust. 2. W tym celu wnioskodawca deklaruje we wniosku tylko jedną z kategorii, 
najkorzystniejszą dla siebie. Wnioski ze wskazaniem większej liczby kategorii nie będą rozpatrywane.

5. Przyznanie stypendium i jego wysokość w danym roku uzależniona jest od liczby uczniów spełniających 
kryteria i określonej na ten cel kwoty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy, 
z zastrzeżeniem ust. 7.

6. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia 
otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen.
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7. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 1.000,00 zł. Kwotę tę mogą otrzymać 
uczniowie z najwyższą średnią lub najwyższymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

§ 3. Stypendium samorządowe za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy 
w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium 
uzyskali:

1. średnią ocen, podawana do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglania, z obowiązkowych zająć 
edukacyjnych, co najmniej:

a) 5,20 w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych;

b) 5,00 w przypadku uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum (w roku szkolnym 
2018/2019);

c) 4,80 w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 4. 1. Stypendium samorządowe za szczególne osiągniecia naukowe i artystyczne może być przyznane 
uczniowi, który spełnia następujące kryteria:

1) indywidualnie uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju o zasięgu wojewódzkim, 
ogólnopolskim lub międzynarodowym lub

2) grupowo uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub 
międzynarodowym.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) laureacie – rozumie się przez to zdobywcę głównej nagrody lub ucznia, który w olimpiadzie, konkursie  lub 
turnieju zajął miejsce od I do III;

2) finaliście – rozumie się przez to zdobywcę wyróżnienia albo innego miejsca premiowanego w olimpiadzie, 
konkursie lub turnieju, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów wiedzy lub zawodów 
artystycznych.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na odpowiednich formularzach stanowiących 
załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa w nieprzekraczalnym terminie:

1) do dwóch dni roboczych po radzie klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego – uczniowie szkół 
prowadzonych przez Gminę Ścinawa;

2) do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Termin rady 
klasyfikacyjnej na dany rok szkolny zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości do dnia 
30 września każdego nowego roku szkolnego.

2. Do złożenia wniosku o stypendium uprawnieni są:

1) dyrektor szkoły;

2) rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego;

3) pełnoletni uczeń.

3. Dokumenty wymagane do złożenia łącznie z wnioskiem:

1) w przypadku ubiegania się o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce –  kserokopię świadectwa 
szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub potwierdzoną przez 
dyrektora szkoły informację o uzyskanych ocenach z poszczególnych semestrów roku szkolnego;

2) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne – opis 
indywidualnych lub grupowych osiągnięć (uzyskane nagrody, opis dzieł artystycznych, osiągnięć 
konkursowych), kserokopię dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Od decyzji Burmistrza Ścinawy odwołanie nie przysługuje.
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6. Informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium samorządowego za bardzo dobre wyniki 
w nauce, za szczególne osiągniecia naukowe bądź artystyczne przekazuję się wnioskodawcy: telefonicznie, 
mailowo bądź listownie w sposób wskazany we wniosku.

7. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium samorządowe zostaje zaproszony na uroczystość 
wręczenia stypendium. Zaproszenie otrzymują również rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia 
wskazani we wniosku o przyznanie stypendium.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXII/129/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania Samorządowego Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie 
i dziedzinach artystycznych zmieniona: uchwałą nr  XXXVIII/164/12 z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniającą 
uchwałę nr XXXII/129/12 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania Samorządowego 
Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych, uchwałą nr XLV/175/12  
z dnia 25 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania Samorządowego 
Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych, uchwałą nr 
LXXXII/266/13 z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę nr  XXXII/129/12 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania Samorządowego Stypendium za szczególne 
osiągnięcia w nauce, sporcie i  dziedzinach artystycznych. 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
M. Żogalska
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Załącznik nr 1 do 

Uchwała nr VIII/55/2019 

Rady Miejskiej w Ścinawie 

z dnia 9 maja 2019 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE SAMORZĄDOWEGO STYPENDIUM 

ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...........…… 

 

II. DANE OSOBOWE UCZNIA 

 

Nazwisko: …………………………………… Imię: ……………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko ojca: ………………………… Imię i nazwisko matki ……………………………. 

 

III. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA: 

 

Miejscowość: …………………………………… ulica: ………………………………………….. 

Nr domu: ………………………………….. nr telefonu: …………………………………………. 

 

IV. NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZAŁ W ROKU 

SZKOLNYM, KTÓREGO DOTYCZY PRZEDMIOTOWY WNIOSEK:  

 

Nazwa szkoły – adres: ……………………………………………………………………….....…...... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………........… 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Średnia ocen: ………………………………………………… 

Zachowanie: ………………………………………………… 

Inne osiągniecia: …………………………………………………………………………....………… 

………………………………………………………………………………………………....……… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………........…… 

 

VI. NR RACHUNKU BAMKOWEGO NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI: 

 

                          

 

Właścicielem rachunku bankowego jest: ………………………………………………………… 
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VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJACE W/W OSIAGNIĘCIA: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

VIII. Informację o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium proszę przekazać w jednej z 

poniższych opcji : 

 

 

 telefonicznie  (nr telefonu ……………………………………. 

 

 e-mail ………………………………………………………..             

 

listownie na adres: …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………… 

             (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 

 

Burmistrz Ścinawy przyznaje/ nie przyznaje ………………………………………………………. 

 

Stypendium w wysokości …………………… za rok szkolny ……………../………….. 

 

 

Ścinawa, dnia ……………………………….     ………………………………… 

         (podpis Burmistrza) 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ ŚCINAWA 

 Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 

rozporządzenia 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator  

Danych  

Osobowych 

(ADO)  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Ścinawa  

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

·listownie na adres: ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa  

·przez e-mail: urzad@scinawa.pl  

·telefonicznie: 76 74 00 200.  

Inspektor 

Ochrony Danych   

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych 

z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący 

sposób:  

·listownie na adres:  

·przez e-mail: urzad@scinawa.pl  

·telefonicznie: 76 74 00 200.  

Cele 

przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania stypendium 

i ogłoszenia wykazu uczniów, którym przyznano stypendia, w tym także 

w artykule prasowym na stronie internetowej Gminy Ścinawa. 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).  

Okres 

przechowywania 

Twoich danych 

osobowych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku 

po zakończeniu wypłaty stypendium. 

Odbiorcy Twoich 

danych 

osobowych  

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców 

wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 

serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Odbiorcą Twoich 

danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły 

zamieszczonych w zarządzeniu udostępnianym na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej może być każdy, kto zapozna się z treścią zarządzenia.  

Twoje prawa 

związane z 

przetwarzaniem 

danych 

osobowych  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: ·prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

·prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

·prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony 

Danych (dane kontaktowe powyżej).  

Prawo wniesienia 

skargi  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
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Załącznik nr 2 do 

Uchwały nr VIII/55./2019 

Rady Miejskiej w Ścinawie 

z dnia 9 maja 2019 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE SAMORZĄDOWEGO STYPENDIUM 

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/ARTYSTYCZNE 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

II. DANE OSOBOWE UCZNIA 

 

Nazwisko: …………………………………… Imię: ……………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko ojca: ……………………… Imię i nazwisko matki ……………………………. 

 

III. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA: 

 

Miejscowość: …………………………………… ulica: ………………………………………….. 

Nr domu: ………………………………….. nr telefonu: …………………………………………. 

 

IV. NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZAŁ W ROKU 

SZKOLNYM, KTÓREGO DOTYCZY PRZEDMIOTOWY WNIOSEK:  

 

Nazwa szkoły – adres: …………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

V. UZASADNIENIE ZAWIERAJACE OPIS ZDOBYTYCH OSIAGNIĘĆ: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

VI. NR RACHUNKU BAMKOWEGO NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI: 

                          
 

 

Właścicielem rachunku bankowego jest: ………………………………………………………… 
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VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJACE W/W OSIAGNIĘCIA: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

VIII. Informację o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium proszę przekazać w jednej z 

poniższych opcji : 

 

 

 

 telefonicznie  (nr telefonu ……………………………………. 

 

 e-mail ………………………………………………………..             

 

listownie na adres: …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………… 

             (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 

 

Burmistrz Ścinawy przyznaje/ nie przyznaje ………………………………………………………. 

 

Stypendium w wysokości …………………… za rok szkolny ……………../………….. 

 

 

Ścinawa, dnia ……………………………….     ………………………………… 

         (podpis Burmistrza) 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ ŚCINAWA 

 Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 

rozporządzenia 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator  

Danych  

Osobowych 

(ADO)  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Ścinawa  

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

·listownie na adres: ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa  

·przez e-mail: urzad@scinawa.pl  

·telefonicznie: 76 74 00 200.  

Inspektor 

Ochrony Danych   

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych 

z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący 

sposób:  

·listownie na adres:  

·przez e-mail: urzad@scinawa.pl  

·telefonicznie: 76 74 00 200.  

Cele 

przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania stypendium 

i ogłoszenia wykazu uczniów, którym przyznano stypendia, w tym także 

w artykule prasowym na stronie internetowej Gminy Ścinawa. 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).  

Okres 

przechowywania 

Twoich danych 

osobowych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku 

po zakończeniu wypłaty stypendium. 

Odbiorcy Twoich 

danych 

osobowych  

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców 

wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 

serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Odbiorcą Twoich 

danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły 

zamieszczonych w zarządzeniu udostępnianym na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej może być każdy, kto zapozna się z treścią zarządzenia.  

Twoje prawa 

związane z 

przetwarzaniem 

danych 

osobowych  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: ·prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

·prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

·prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony 

Danych (dane kontaktowe powyżej).  

Prawo wniesienia 

skargi  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 3319


		2019-05-17T11:39:57+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




