UCHWAŁA NR XII/57/19
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów na
terenie Gminy Stawiski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309 , 1571 i 1696) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1481) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Burmistrza Stawisk
w ramach realizacji Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy
Stawiski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kamil Zajączkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/57/19
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 10 września 2019 r.
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA UZDOLNIONYM UCZNIOM STYPENDIUM
BURMISTRZA STAWISK
§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium
Burmistrza Stawisk.
§ 2. Stypendium Burmistrza Stawisk, zwane dalej "stypendium", jest formą realizacji Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Stawiski, zwanego dalej "Programem".
§ 3. 1. Stypendium, o którym mowa w § 2, jest świadczeniem w formie pieniężnej o charakterze
motywacyjnym przyznawanym przez Burmistrza Stawisk.
2. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w miesięcznych ratach.
3. Stypendium przyznaje się uczniom pobierającym naukę w klasach IV-VIII szkół podstawowych
funkcjonujących na terenie Gminy Stawiski.
4. Środki finansowe na ten cel planuje się w poszczególnych latach w budżecie Gminy Stawiski.
§ 4. 1. Stypendium może być przyznane przez Burmistrza Stawisk uczniowi, który spełnia co najmniej
jedno z poniższych kryteriów:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią z ocen co najmniej 5,0;
2) uzyskał tytuł laureata konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz.U. poz. 125 z późn. zm.).
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 winne być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami
tych dokumentów, potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
3. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie,
złożonych w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 przekracza wartość środków finansowych zaplanowanych
na ten cel na dany rok budżetowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przy przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce w pierwszej
kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące uczniów z najwyższymi osiagnięciami.
5. W przypadku spełnionych kryteriów o porównywalnej wartości, będą brane pod uwagę inne, szczególne
osiągnięcia ucznia w nauce.
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia, występuje rodzic/opiekun prawny.
Rodzic/opiekun prawny składając wniosek o przyznanie stypendium może skorzystać ze wzoru określonego
w załączniku do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Stawisk należy złożyć w Urzędzie Miejskim
w Stawiskach do 30 września każdego roku.
3. Stypendia przynawane są na okres 9 miesięcy od października do czerwca.
3. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Stawisk.
4. Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto wskazane we wniosku, o którym mowa w ust.1,
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, o którym mowa w ust. 3.
§ 6. Pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium przekazuje się wnioskodawcy oraz
podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski.
§ 7. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala każdorazowo Burmistrz Stawisk.

Załącznik do Regulaminu
przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium
Burmistrza Stawisk
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Burmistrza Stawisk za wyniki w nauce
I. DANE WNIOSKODAWCY:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. DANE OSOBOWE UCZNIA:
Nazwisko: ..................................................................... Imię: ..............................................................
Data urodzenia: ....................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ............................................................................................................................
III. INFORMACJE O SZKOLE, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM,
KTÓREGO DOTYCZY PRZEDMIOTOWY WNIOSEK:
Nazwa szkoły, adres: ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Klasa: ....................................................................................................................................................
IV. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
Średnia ocen na koniec roku: .................................................................................................................
Szczególne osiągnięcia: .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(podpis wnioskodawcy)

VI. DYSPOZYCJA PRZEKAZANIA NA RACHUNEK BANKOWY STYPENDIUM BURMISTRZA
STAWISK
Imię i nazwisko matki/ojca/opiekuna prawnego: ...................................................................................
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego*: ...........................................................................

* - dane w celach kontaktowych, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może wydłużyć
termin wypłaty stypendium
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz na dokonanie oceny
wyników i osiągnięć w nauce mojego dziecka/podopiecznego w celu przyznania mu stypendium Burmistrza
Stawisk. Jednocześnie zostałem/-am poinformowany/-a, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne
z przyznaniem mu stypendium.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski imienia, nazwiska oraz
nazwy szkoły wraz z osiągnięciami mojego dziecka/podopiecznego, w przypadku przyznania mu stypendium.
W przypadku przyznania stypendium proszę o przekazywanie świadczenia na poniższy rachunek bankowy:
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela konta: ........................................................................................................
.................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO informuje się, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest:
Burmistrz Stawisk, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
2.Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520
Stawiski email: iod@stawiski.pl.
3.Pania/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przetwarzane w celu przyznania
stypendium Burmistrza Stawisk.
4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
7.Dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać przekazane innym podmiotom.
8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna są przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit.a RODO;
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481)
9.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna
przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
3) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
5) prawo przenoszenia danych osobowych;
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy Pani/Pan uzna,
że przetwarzanie danych jest nieprawidłowe;
7) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
10.Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
............................................
(miejscowość, data)

Zapoznałem/am się

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

VIII. ADNOTACJE URZĘDOWE:
Burmistrz Stawisk przyznaje/nie przyznaje* .........................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

stypendium w wysokości ...................... (słownie: ...........................................................) miesięcznie
za rok szkolny ........................................................................................................................................
Stawiski, dnia .....................................
.............................................................
(podpis i pieczęć Burmistrza Stawisk)
*niepotrzebne skreślić

