UCHWAŁA NR XXIII/135/2020
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Zwierzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), Rada
Gminy Zwierzyn uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendium Wójta Gminy Zwierzyn uczniom szkół podstawowych,
pobierajacych naukę na terenie Gminy Zwierzyn.
§ 2. 1. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom raz w roku.
2. Stypendium Wójta Gminy Zwierzyn przyznawane jest uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:
1) 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,
2) są finalistami lub laureatami konkursów w dziedzinach artystycznych co najmniej szczebla wojewódzkiego,
3) są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu
wojewódzkim - minimum III miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim - minimum X miejsca.
4) są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o charakterze
międzynarodowym.
5) są reprezentantami kadry narodowej.
§ 3. Wysokość stypendium uzależniona jest:
1) od środków finansowych przeznaczonych corocznie na stypendia (zgodnie z § 2 uchwały Nr XXIII/134/2020r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
pobierających naukę w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Zwierzyn,
2) ilości wniosków o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Zwierzyn w oparciu o udokumentowany wniosek, po zasięgnięciu
opinii Komisji opiniodawczej. Wniosek obejmuje okres minionych 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 2, składają rodzice, opiekunowie prawni
ucznia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, może składać również trener, opiekun sekcji,
nauczyciel lub dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
3. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie
korespondencyjnie w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Urzędu

Gminy

Zwierzyn,

osobiście,

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania (w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku) lub
datę przyjęcia wniosku w Urzędzie (w przypadku osobistego złożenia wniosku).
6. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów stwierdzających zdobyte osiągnięcia, potwierdzone za
zgodność z oryginałem.
§ 6. 1. Komisję opiniodawczą, o której mowa w § 4. ust.1
działających na terenie Gminy Zwierzyn przedstawicieli:

Wójt Gminy Zwierzyn powołuje spośród

1) Instytucji Kultury,
2) Oświaty,
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3) Rady Gminy,
4) Klubów Sportowych,
5) Urzędu Gminy Zwierzyn
którzy zgłoszą pisemnie wolę pracy w Komisji opiniodawczej.
2. Max ilość członków Komisji wynosić będzie 4 osoby, w tym obligatoryjnie 1 przedstawiciel Urzędu Gminy
Zwierzyn wskazany przez Wójta Gminy Zwierzyn.
3. Zadaniem Komisji będzie kwalifikacja wniosków pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny
osiągnięć uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium.
§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest do 31 grudnia w roku złożenia wniosku.
2. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania gminnego stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji, kultury i sportu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zwierzyn
Mariusz Krzyżanowski
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/135/2020
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Zwierzyn
1. WNIOSKODAWCA:
…………………………………………………………………………………………....................….
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 Zwierzyn)
4. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE WNIOSKU:
…………………………………………………………………………………………………...……...........
………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………….............................................................................
5. WYKAZ
DOKUMENTÓW
(ZAŁĄCZNIKÓW)
POTWIERDZAJĄCYCH
ZASADNOŚĆ
ZŁOŻONEGO WNIOSKU (zgodnie z uchwałą Nr XXIII/134/2020r. Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 sierpnia
2020r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
pobierających naukę w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Zwierzyn)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...……………………………..
………………………………………………………………………………...……………………………..
6. NR KONTA BANKOWEGO WŁAŚCIWEGO DO PRZEKAZANIA STYPENDIUM
……………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................
(podpis wnioskodawcy/podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
7. REKOMENDACJA KOMISJI OPINIODAWCZEJ
…………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………..……………....
……………………………………………………………………………………………..…………………
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……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………… ………………......………………
8. DECYZJA WÓJTA GMINY ZWIERZYN:
…………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………..……………....
……………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………

……………………………………

(miejscowość, data)

(podpis Wójta Gminy)

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendiów Wójta Gmina Zwierzyn
określonymi w uchwale nr XXIII/135/2020 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie
określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Zwierzyn.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach związanych
z przyznaniem stypendium Wójta Gminy Zwierzyn.
……………………………………

……………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/
opiekuna prawnego ucznia)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zwierzyn z siedzibą w Zwierzynie (66-542) przy ulicy Wojska Polskiego
8.
Z administratorem
można
skontaktować
za
pośrednictwem
elektronicznej
skrzynki
podawczej:
ePUAP:/31m56cltwb/skrzynka lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym można skontaktować się mailowo: iodo@zwierzyn.pl.
Dane przetwarzane są dla celu przyznania stypendium Wójta Gminy Zwierzyn w ramach Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Zwierzyn, na
podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być
podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem
danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej:
www.zwierzyn.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 90 t ust.1i 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą
tworzyć regionalne lub lokalne programy: wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
W przypadku przyjęcia w/w programu, organ stanowiący jst określa szczegółowe warunki udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, tryb postępowania, w trakcie przyznawania stypendiów
uzdolnionym uczniom.
Rada Gminy Zwierzyn uchwaliła dokument programowy, tj. uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach
funkcjonujących na terenie Gminy Zwierzyn, wyznaczając cele i kierunki działania w zakresie wspierania
edukacji.
W oparciu o ten Program Rada Gminy Zwierzyn upoważniona jest do podjęcia kolejnej uchwały, w której
zostaną określone warunki, formy, zakres udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, a także tryb
postępowania w tej sprawie. Niniejsza uchwała daje możliwość ubiegania się o stypendium Wójta Gminy
Zwierzyn uczniom, związane z osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także z
osiągnięciami sportowymi czy też artystycznymi.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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