
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/241/20 

RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach  

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice 

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), w związku z art. 90t. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1481 ze zm.) i uchwałą nr LII/435/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice, zmienianą 

uchwałą nr XXVIII/240/2020Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2020 r., Rada Miejska 

w Siechnicach uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów  

w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie nauki, twórczości artystycznej oraz rywalizacji sportowej. 

§ 2. Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia w danym roku szkolnym w dziedzinie: 

1) nauki - stypendium naukowe; 

2) artystycznej - stypendium artystyczne; 

3) sportu – stypendium sportowe. 

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała 

budżetowa Rady Miejskiej w Siechnicach. 

2. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie. 

3. Przyznaje się dziesięć stypendiów naukowych, dziesięć artystycznych i dziesięć sportowych. 

4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy tj. od września do czerwca i wypłaca się miesięcznie 

rodzicowi, bądź opiekunowi prawnemu. 

Rozdział 2. 

Podstawy ubiegania się o stypendium 

§ 4. 1. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych pobierającym naukę na terenie Gminy Siechnice. 

2. Stypendium przyznaje się jeden raz w roku szkolnym. 

3. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium ze środków budżetowych gminy w danym roku szkolnym. 
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4. Uzyskanie stypendium w jednym roku szkolnym nie wyklucza możliwości jego otrzymania  

w następnych latach. 

§ 5. O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali: 

1) znaczące osiągnięcia w konkursach, olimpiadach organizowanych zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)  

lub w innych konkursach, olimpiadach; 

2) średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 6. O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym  

rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali: 

1) znaczące osiągnięcia w indywidualnych konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, 

ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa i ogólnopolskie instytucje kultury, na szczeblu  

co najmniej wojewódzkim w dziedzinie: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, 

fotografia, multimedia), muzyka i śpiew, teatr i film; 

2) średnią ocen przynajmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

§ 7. O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, na który przyznawane są stypendia: 

1) spełnili jedno z poniższych kryteriów:   

a. w konkurencjach indywidualnych lub drużynowych zdobyli medale, zajęli miejsca I-IX w zawodach 

sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji 

Narodowej (MEN), Kuratora Oświaty (KO) oraz przez Polskie Związki Sportowe (PZS) lub Szkolne 

Związki Sportowe (SZS) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;   

b. w sportach drużynowych uzyskali tytuł najlepszego zawodnika w zawodach sportowych, turniejach, 

mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej (MEN), 

Kuratora Oświaty (KO) oraz przez Polskie Związki Sportowe (PZS) lub Szkolne Związki Sportowe 

(SZS) na szczeblu co najmniej wojewódzkim  lub w innych imprezach sportowych;   

c. zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej; 

2) uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

Rozdział 3. 

Warunki i tryb przyznawania stypendium 

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, składać 

może rodzic lub opiekun prawny. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego należy składać w kancelarii 

Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie do 31 sierpnia danego roku. W roku 2020 wnioski będą składane 

do 7 września. 

3. Do wniosku o stypendium naukowe lub artystyczne załącza się: 

1) kserokopie nie więcej niż pięciu dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 

uzyskane za dany rok szkolny potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę, 

2) kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę. 

4. Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie naukowe lub artystyczne jest dyplom z datą, pieczątką 

i podpisem organizatora imprez określonych w § 5 pkt 1 i § 6 pkt 1, posiadający szczebel i zdobyte miejsce. 

W przypadku braku dyplomu, jedynym akceptowanym dokumentem jest zaświadczenie wydane przez 

organizatora, posiadające te same dane, co w dyplomie. 

5. Do wniosku o stypendium sportowe załącza się: 
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1) kserokopie nie więcej niż pięciu dokumentów potwierdzających osiągniecia sportowe uzyskane za dany rok 

szkolny potwierdzone za zgodność z oryginałem przez klub sportowy lub szkołę, 

2) kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę. 

6. Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie sportowe jest: 

1) kserokopia dyplomu z datą, pieczątką i podpisem organizatora określonego w § 7 pkt 1 lit a, posiadający 

szczebel i zdobyte miejsce, 

2) kserokopia dyplomu uzyskania tytułu najlepszego zawodnika w imprezach określonych w § 7 pkt 1 lit. b, 

posiadający szczebel i zdobyte miejsce, 

3) kserokopia powołania do Kadry Narodowej lub Wojewódzkiej. 

7. W przypadku braku dyplomu potwierdzającego osiągnięcie sportowe, jedynym akceptowanym 

dokumentem jest zaświadczenie związku lub klubu sportowego, posiadające te same dane, co w dyplomie. 

8. W przypadku zdobycia osiągnięć, o których mowa w § 7 pkt 1 lit a lub b, podczas tych samych zawodów 

sportowych, turniejów, mistrzostw, rozgrywek ligowych, odbywających się w tym samym terminie  

lecz w różnych kategoriach, wnioskodawca wykazuje we wniosku jedno osiągnięcie, najbardziej korzystne. 

9. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości. 

10. Wniosek zostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, 

2) wycofania przez wnioskodawcę wniosku o stypendium, 

3) złożenia po terminie. 

11. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania stypendium. 

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza 

Siechnic w drodze zarządzenia, zwana dalej Komisją. Wniosek rozpatruje się pod względem formalnym 

i merytorycznym. 

2. Komisja po zapoznaniu się z danymi zawartymi we wniosku, opiniuje wnioski biorąc pod uwagę 

udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku oraz przyznaje punkty za dany szczebel osiągnięcia 

naukowego lub artystycznego: 

Lp. Poziom/ miejsce, tytuł Laureat/ 

Grand 

Prix 

Finalista I miejsce II miejsce III miejsce wyróżnienie 

Konkursy z listy MEN, KO  
1.  Międzynarodowy  200 150 200 150 100 70 
2. Ogólnopolski  150 100 150 100 50 60 
3. Wojewódzki  100 50 100 50 30 50 
INNE konkursy  
4. Międzynarodowy  40 30 40 30 20 10 
5. Ogólnopolski 30 20 30 20 10 5 
6. Wojewódzki 20 10 20 10 5 3 

3. Komisja po zapoznaniu się z danymi zwartymi we wniosku, opiniuje wnioski biorąc pod uwagę 

udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku oraz przyznaje punkty za dany szczebel osiągnięcia 

sportowego: 

Lp. Szczebel  - poziom osiągnięcia Mistrz/ 
Miejsce I/ 

Złoty Medal 

Wicemistrz/

Miejsca 

 2 – 3/ 
Srebrny, 

Brązowy 

Medal 

Miej

sca  

4 - 6 

Miej

sca  

7 – 

10 

Tytuł  

najlep

szy 

zawod

nik 

Zawody, turnieje z listy MEN, KO, SZS, PZS: 
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1. Międzynarodowy 150 120 90 60 120 
2. Ogólnopolski 120 90 60 30 90 
3. Wojewódzki 90 60 30 15 60 

Inne imprezy sportowe: 
1. Międzynarodowy 90 60 45 30 60 
2. Ogólnopolski 60 45 30 15 45 
3. Wojewódzki 45 30 15 5 30 

1. Powołanie do kadry narodowej 200 
2. Powołanie do kadry wojewódzkiej 100 

4. Wnioski, które spełniają kryteria merytoryczne warunkujące przyznanie stypendium Komisja opiniuje 

pozytywnie. Wnioski niespełniające kryteriów merytorycznych Komisja opiniuje negatywnie. 

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający: 

1) wykaz wniosków, które uzyskały pozytywną opinię Komisji wraz z ilością przyznanych punktów 

i wskazaniem wnioskodawców, którym Komisja rekomenduje przyznanie stypendium, 

2) wykaz wniosków, które uzyskały negatywną opinię Komisji. 

6. Komisja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o uzyskanej przez wniosek opinii. 

W przypadku opinii pozytywnej informuje się także o ilości przyznanych punktów. 

7. Od opinii Komisji wnioskodawcy przysługuje odwołanie. 

8. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji do Burmistrza Siechnic w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, w formie pisemnej. 

9. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, Komisja poucza o prawie do złożenia odwołania. 

10. Odwołanie złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

11. Po upływie terminów dla wszystkich wnioskodawców do złożenia odwołania, Komisja niezwłocznie 

przekazuje Burmistrzowi Siechnic protokół, o którym mowa w ust. 5 wraz ze złożonymi odwołaniami. 

12. Burmistrz Siechnic, po zapoznaniu się z opiniami Komisji oraz odwołaniami wnioskodawców 

podejmuje decyzje o przyznaniu stypendium. 

13. Decyzja Burmistrza Siechnic o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium stanowi jednocześnie 

rozpatrzenie odwołania. Decyzja o przyznaniu stypendium odwołującemu się wnioskodawcy jest 

równoznaczna z uwzględnieniem odwołania. Decyzja o odmowie przyznania stypendium odwołującemu się 

wnioskodawcy jest równoznaczna z nieuwzględnieniem odwołania. 

14. O rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium informuje się każdego wnioskodawcę. 

W przypadku wnioskodawców, którzy złożyli odwołanie, o którym mowa w ust. 7, w informacji 

o rozpatrzeniu wniosku podaje się motywy uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. Traci moc uchwała nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2018 r.  

w sprawie określania szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego 

szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów 

Gminy Siechnice (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 3597). 

2. Traci moc uchwała nr LII/437/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie 

uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 3598). 
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Roman Kasprowicz
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Załącznik do uchwały nr XXVIII/241/20 

Rady Miejskiej w Siechnicach 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

............................................... 

                                                                                                                (miejscowość, data) 

WNIOSEK 

           o przyznanie stypendium ……………….…………………….(wpisać nazwę stypendium) 

        na rok szkolny …………. 

WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:  

1. Imię i nazwisko …………………….……………………………, funkcja ………………………….. 

2. Dane do kontaktu: tel. ………….……………………….. email:………………………………..…… 

II. DANE KANDYDATA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM: 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania ........................................................................................................................... 

3. Dane kontaktowe: tel......................................email........................................................................... 

4. Data urodzenia/PESEL ...................................................................................................................... 

5. Nazwa i adres szkoły 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6. Klasa.................................................... 

7. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego/trenera........................................................... 

8. Kontakt do nauczyciela/opiekuna artystycznego/trenera 

(tel………………………….….email:…………………..………………………………….…..…..) 

9. Dotyczy wyłącznie absolwentów: 

Nazwa i adres szkoły, w której absolwent podejmie naukę od 1 września 

............................................................................................................................................................ 

III. DYSPOZYCJA PRZEKAZANIA NA RACHUNEK BANKOWY STYPENDIUM*  

1. Numer konta bankowego 

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

2. Imię i nazwisko właściciela konta bankowego 

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

⃰wedle życzenia wnioskodawcy 
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IV. OPINIA O UCZNIU wraz z uzasadnieniem jego udokumentowanych osiągnięć  

Opinia nauczyciela/ opiekuna artystycznego/trenera 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 

 

      .................................................................................... 

(czytelny podpis nauczyciela/ opiekuna artystycznego/ trenera) 

…………………………………………………… 

pieczątka szkoły/ innej instytucji 

V. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ  

L.p. Opis osiągnięcia Data 

osiągnięcia 
Szczebel 

osiągnięcia 
Zajęte miejsce 

1     
2     
3     
4     
5     

Załączniki: 

1. Kserokopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe za dany rok 

szkolny potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub odpowiednie zaświadczenia. 

2. Kserokopia świadectwa za dany rok szkolny potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia, zawartych we wniosku 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendium naukowego, artystycznego  

lub sportowego w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 

Siechnice oraz oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2   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, 

zwanym w skrócie RODO, zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania udostępnionych przeze 

mnie danych osobowych oraz o moich prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.  

2. Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr XXVIII/241/2020 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci Młodzieży w Gminie Siechnice i spełniam jej wymagania  

oraz wyrażam zgodę na udostępnianie danych stypendysty, tj. imię i nazwisko, szkoła, klasa, na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Siechnicach www.siechnice.gmina.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń. 

……………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

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 („RODO") informuje się, że: 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. ADMINISTRATOR DANYCH 

OSOBOWYCH (ADO) 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 

Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres  e-mail: biuro@umsiechnice.pl   

2. INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH (IOD) 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować poprzez adres e-mailiod@umsiechnice.pl   
w przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim  

są przetwarzane prawidłowo. 
3. CELE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH  
Rozpatrzenie wniosku i wypłata stypendium. 

4. PODSTAWA PRAWNA  

PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uchwała  

nr XXVIII/241/2020 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendiów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży w Gminie Siechnice 
5. ODBIORCY DANYCH  

OSOBOWYCH 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie powierzone członkom 

Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Siechnic do rozpatrywania 

wniosków. Pani/Pana dane oraz dane stypendysty będą udostępnione  

na stronie internetowej Gminy Siechnice                                              

/www.siechnice.gmina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
6. PRZEKAZYWANIE DANYCH 

OSOBOWYCH DO PAŃSTW 

TRZECICH LUB  

ORGANIZACJI  

MIĘDZYNARODOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane stypendysty nie będą przekazywane poza 

teren Polski, za wyjątkiem udostepnienia ich na stronie internetowej Gminy 

Siechnice/www.siechnice.gmina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH OSOBOWYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią 

archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 
8. UPRAWNIENIA W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

-prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

-prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

-prawo do usunięcia danych, 

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana 

dane niezgodnie z prawem. 
9. INFORMACJA O  

WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI 

PODANIA DANYCH  

OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 
- wymogiem ustawowym, w przypadkach wynikających z określonych 

regulacji prawnych, stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych, 
-wymogiem przyznania stypendium, 
-dobrowolne, w przypadkach, w których wyraziła Pni/wyraził Pan zgodę  

na przetwarzanie danych. 

………………………………………………… 

czytelny podpis osoby informowanej 
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