
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/235/21 

RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Warta Bolesławiecka dla uczniów pobierających 

naukę na terenie Gminy Warta Bolesławiecka 

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 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1327 t.j.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zasady przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Warta 

Bolesławiecka zgodnie z przyjętym Lokalnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży z terenu Gminy Warta Bolesławiecka pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. 

2. Stypendium Wójta Gminy Warta Bolesławiecka przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody  

za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe. 

§ 2. Stypendium może być przyznane uczniom szkół podstawowych po ukończeniu klasy czwartej. 

§ 3. 1. Okres oceny ucznia uprawniający do stypendium obejmuje rok szkolny, w którym zaistniały 

warunki do jego przyznania, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest na wskazane konto. 

2. Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno 

z następujących kryteriów: 

1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen 

minimum 5,10; 

2) w przypadku uczniów kończących szkołę - uzyskali średnią ocen minimum 5,10 lub wynik z egzaminu 

kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów. 

3. Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe uprawnieni są uczniowie, którzy  

są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

4. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym. 

5. Wysokość stypendiów: 

Stypendium za wyniki w nauce  
(§ 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały) 

Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe  
(§ 3 ust. 3 uchwały) 

Średnia ocen 
Wysokość 

stypendium 

Szczebel 

konkursu/olimpiady 
Wysokość stypendium 

5,10-5,19 300zł Wojewódzki 300zł 

5,20-5,29 400zł Ogólnopolski 400zł 

5,30-5,39 500zł   
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5,40-5,49 600zł   

5,50 i wyżej 800zł   

Uzyskanie 90-99% punktów 

egzaminu końcowego 
400zł   

Uzyskanie 100% punktów 

egzaminu końcowego 
600zł   

6. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności 

stypendia otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen. 

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Warta Bolesławiecka jest: 

1) złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały oraz 

2) w przypadku stypendium za wyniki w nauce załączenie do wniosku kserokopii dokumentów 

poświadczonych przez dyrektora za zgodność z oryginałem świadczących o uzyskaniu średniej ocen  

lub o uzyskaniu minimum 90% maksymalnej liczby punktów egzaminów końcowych, 

3) w przypadku stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe załączenie do wniosku kserokopii 

dokumentów poświadczonych przez dyrektora za zgodność z oryginałem o uzyskaniu osiągnięć przez 

ucznia. 

2. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej do 14 sierpnia 

każdego roku. 

3. Wnioski mogą składać: 

1) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, 

2) dyrektor szkoły, 

3) wychowawca klasy. 

§ 5. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane rodzicom  

lub prawnym opiekunom ucznia przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIX/306/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 czerwca 

2018r. w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Warta Bolesławiecka dla uczniów będących 

mieszkańcami Gminy Warta Bolesławiecka. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady: 

Krzysztof Robert Boluk
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Załącznik do uchwały nr XXIV/235/21 

Rady Gminy Warta Bolesławiecka 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 

1. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko i imię ucznia  

2. Adres zamieszkania  

3. PESEL ucznia  

4. Informacja o szkole 

Nazwa szkoły  

W roku szkolnym …………..…… był/a uczniem/uczennicą klasy: …………… 

5. Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium: 

1) Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały: 

Średnia ocen  

% maksymalnej liczby punktów  

z egzaminu kończącego szkołę 
 

2) Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały: 

Nazwa konkursu/ olimpiady  Zdobyte miejsce  

Szczebel konkursu/olimpiady  

 

 

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

(podpis wychowawcy klasy)                          (pieczęć szkoły)                         (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)      

6. Załączniki: 
1)……………………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka wskazanych 

we wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. 

Proszę o wypłacenie przyznanego stypendium mojemu dziecku na rachunek bankowy. 

Nr konta ......................................................................................................................... 
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Oświadczam, że podany przeze mnie numer rachunku bankowego jest zgodny ze stanem faktycznym 

i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku podania niewłaściwego numeru, należności przelane 

na powyższy numer nie będą podlegały zwrotowi. 

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

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, z siedzibą w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka; Warta 

Bolesławiecka 40C; 59-720 Raciborowice Górne. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka możliwy jest pod 

numerem tel. +48 8358801 lub adresem email iodo@nsi.net.pl. 

3. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych  

na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 2016/679 oraz art. 90t ust. 4 ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz. 1327 t.j.). 

4. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

1) sprostowania (poprawienia) danych, 

2) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – 

stosownie do treści złożonego wniosku), 

3) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez Urząd danych oraz kopię tych danych), 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086. 

5. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

1) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO 

2) usunięcia danych,  

3) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków prawnych administratora, 

których realizacja jest związana z obowiązkiem zebrania danych od osoby, której dane dotyczą w celu ustalenia 

prawa do stypendium Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

9. Dane osobowe będą przechowywane okresach przewidzianych 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 (Dz.U. nr 14, poz. 67  

ze zmianami), licząc okres przechowywania od roku następującego po zakończeniu postępowania 

administracyjnego. 
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