
 

 

UCHWAŁA NR XIV/122/20 

RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, 

artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wołowski 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 511 ze zm.), oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program stypendialny dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez 

Powiat Wołowski. 

§ 2. Celem Programu jest: 

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz 

podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sporcie osiąganych przez uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Wołowski, 

2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym, tym samym ułatwienie 

im dostępu do edukacji oraz dóbr kultury, 

3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich 

umiejętności i zdolności, 

4) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Wołowskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach  

na szczeblach co najmniej ponad powiatowych. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji 

edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności powiatu. 

§ 3. Stypendia przyznaje się w trzech kategoriach: 

1) naukowej - przeznaczonej dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) artystycznej - dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin artystycznych 

3) sportowej - za osiągnięcia w dyscyplinach sportowych potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi. 

§ 4. Ustala się Regulamin - Zasady udzielania stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: 

naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat 

Wołowski. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XI/69/07 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 

przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Wołowski”. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego: 

J. Kawalec
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/122/20 

Rady Powiatu Wołowskiego 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

REGULAMIN 

Zasady udzielania stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej 

i sportowej  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wołowski 

§ 1. 1. W uznaniu za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe ustanawia się 

stypendium Powiatu Wołowskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wołowski. 

2. Celem świadczeń o charakterze motywacyjnym jest: 

1) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia 

wyników w nauce, kulturze i sztuce oraz sporcie osiąganych przez uczniów szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Wołowski. 

2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym. 

3) zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich 

umiejętności, zdolności i talentów artystycznych. 

4) zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu 

ponadpowiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, a tym samym promowania Powiatu 

Wołowskiego. 

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) stypendium Powiatu Wołowskiego- rozumie się przez to stypendium za wybitne wyniki w nauce  

oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe, zwane dalej stypendium naukowym, stypendium 

artystycznym i sportowym albo stypendiami. 

2) szkole - rozumie się przez to szkoły bądź placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Wołowski. 

3) uczniach - rozumie się przez to uczniów uczących się w szkole ponadpodstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wołowski. 

4) regulaminie - rozumie się przez to Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wołowski. 

§ 3. 1. Uprawnionymi do ubiegania się o uzyskanie stypendium naukowego są uczniowie, którzy uzyskali 

co najmniej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) 4,75 w liceach ogólnokształcących; 

2) 4,60 w technikach; 

3) 4,50 w szkołach branżowych. 

2. Dodatkowe punkty otrzymuje uczeń będący laureatem konkursów na szczeblu ponadpowiatowym, 

wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. 

3. Stypendium artystyczne przyznawane jest dla ucznia lub grupy uczniów szkół ponadpodstawowych  

za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie sztuki i kultury, którzy są uczestnikami, laureatami konkursów  

na szczeblu ponadpowiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. 

4. Stypendium sportowe przeznaczone jest dla ucznia lub grupy uczniów szkół ponadpodstawowych  

za szczególne osiągnięcia sportowe, który jest laureatem zawodów na szczeblu ponadpowiatowym, 

wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. 

5. Niezbędnym warunkiem ubiegania się uczniów o stypendium Starosty Powiatu Wołowskiego  

jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. 
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§ 4. Ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz ich wysokość na dany rok szkolny ustala Zarząd 

Powiatu Wołowskiego planując odpowiednie środki finansowe w budżecie powiatu. 

§ 5. Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru tj. 5 miesięcy. 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 

występuje dyrektor szkoły (placówki). 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

1) opinię Rady Pedagogicznej Szkoły; 

2) uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

naukowe, sportowe i artystyczne 

3) opinię wychowawcy klasy lub opiekuna naukowego, artystycznego, sportowego 

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie 

do 28 lutego za pierwszy semestr oraz do 30 września za drugi semestr. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

§ 7. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Powiatu Wołowskiego po zasięgnięciu opinii 

Komisji Merytorycznej Rady Powiatu Wołowskiego. 

§ 8. Zarząd podaje listę stypendystów do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. 

Stypendystów zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania stypendium lub nagrody w swoim środowisku 

oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zarząd 

Powiatu Wołowskiego swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z programem. 

§ 9. Wypłaty stypendiów i nagród dokonuje szkoła. Budżet szkoły, której uczniowi przyznano stypendium, 

jest zwiększany o kwotę środków na jego wypłatę. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

STAROSTY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………….... 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………. 

4. Szkoła …………………………………………………………………………………... 

5. Typ szkoły i adres ……………………………………………………………………… 

6. Klasa …………………………........................................................................................ 

7. Opis osiągnięć ucznia, w tym: 

- średnia ocen za ostatni semestr………………………………………................................. 

- ocena z zachowania za ostatni semestr……………………………….................................. 

- osiągnięcia ucznia potwierdzone dyplomami lub innymi wiarygodnymi dokumentami 

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

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

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

Dodatkowe uzasadnienie 

- działalność w samorządzie szkolnym………………………………………..………...... 

- działalność społeczna, wolontariat:…………………………………………………….... 

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

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

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

8. Informacja o składającym wniosek (imię i nazwisko, funkcja, nazwa szkoły, placówki, adres) 

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

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

Załączniki: 

1. Opinia rady pedagogicznej lub dyrektora 

2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

..…………………………….. 

data i podpis składającego wniosek 

Oświadczenie 

Oświadczam, że powyższe dane wypełnione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję 

się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przyjmuje odpowiedzialność z tytułu 

niedotrzymania powyższego zobowiązania. 

 

…………………………………………… 

(data, czytelny podpis wnioskodawcy, pieczęć instytucji zgłaszającej) 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Wołowie danych osobowych 

zawartych we wniosku w celu prowadzenia wszelkich spraw dotyczących otrzymania Stypendium Starosty 

Powiatu Wołowskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – pobierających naukę na terenie Powiatu 

Wołowskiego. W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku 

kandydata oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołowie. 

Potwierdzam otrzymanie ,,Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych”, stanowiącej załącznik  

do niniejszego wniosku. 

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

(data, czytelny podpis kandydata do stypendium bądź przedstawiciela ustawowego małoletniego ucznia) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyznania Stypendium Starosty Powiatu 

Wołowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej uczniów 

pobierających naukę na terenie Powiatu Wołowskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. 

a 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 „RODO”), 

informuje się: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie danych 

osobowych jest Starosta Wołowski. Adres Starostwa Powiatowego w Wołowie:  pl. Piastowski 2, 56-100 

Wołów, tel. 71 380 59 13. 

2. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wołowskiego – przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 761 z późn. zm.),, w związku z Uchwałą Nr X/148/2019 Rady 

Powiatu Wołowskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Powiatu 

Wołowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej – pobierających 

naukę na terenie Powiatu Wołowskiego. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku 

o przyznanie Stypendium Powiatu Wołowskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – pobierających naukę  

na terenie Powiatu Wołowskiego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenia procedury 

przyznania stypendium uprawnionemu uczniowi. Podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail 

jest dobrowolne. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail będzie skutkowało informowaniem 

wnioskodawcy wyłącznie drogą pocztową. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane  

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku  

gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
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d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,  

iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, 

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 1134


		2020-02-11T11:54:17+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




