
  

UCHWAŁA NR III/16/18 

RADY GMINY BIAŁOWIEŻA 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Białowieża 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, poz. 1669) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Białowieża uczniom za wyniki 

w nauce i inne osiągnięcia stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie Stypendium stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Tracą moc następujące uchwały: uchwała Nr XXIV/119/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 7 grudnia 

2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Białowieża za wyniki w nauce i inne osiągnięcia 

uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białowieża oraz uchwała Nr XLV/219/18 Rady 

Gminy Białowieża z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendium Wójta Gminy 

Białowieża za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Białowieża. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Włodzimierz Wołkowycki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2018 r.

Poz. 5458



Załączniki do uchwały nr III/16/18 

Rady Gmina Białowieża 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Załącznik Nr 1 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA UCZNIOM ZA 

WYNIKI W NAUCE I INNE OSIĄGNIĘCIA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Białowieża za wyniki w nauce, i inne 

osiągnięcia, zwanym dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przyznawania stypendium. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Białowieża, 

2) stypendium - świadczenie za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, 

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Białowieża, 

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, 

5) stypendyście - należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium. 

3. Stypendium Wójta Gminy Białowieża jest formą docenienia wysokich osiągnięć uczniów Gminy 

Białowieża, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które odznaczają się wybitnymi talentami w dziedzinie 

naukowej, sportowej i artystycznej. 

4. Stypendia przyznaje się za rok szkolny, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 3-5. 

Rozdział 2 

Kryteria przyznawania stypendiów 

§ 2. Stypendium przyznaje się: 

1) uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej, 

2) uczniom klasy III gimnazjalnej. 

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w ocenianym roku szkolnym spełnił 

następujące kryteria: 

1) osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 

2) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż: 

a) w klasach IV-VI - 5,25, 

b) w klasach VII-VIII - 5,0, 

c) w klasie III gimnazjalnej - 5,0. 

3) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki może być przyznane uczniom, którzy są: 

1) laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125  

ze zm.), 

2) laureatami lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie 
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organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125  

ze zm.), 

3) laureatami konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, i na koniec roku szkolnego uzyskali średnią 

ocen minimum 4,8. 

§ 4. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące 

kryteria: 

1) uzyskał jedno z ośmiu pierwszych miejsc w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim lub uzyskali jedno z czterech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim i należą do podstawowego składu drużyny bądź zostali powołani do 

wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu, 

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz bardzo dobrą i celującą ocenę z wychowania 

fizycznego. 

§ 5. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

1) jest laureatem miejsc punktowanych (I-III) krajowego lub wojewódzkiego konkursu, przeglądu, festiwalu 

organizowanego lub współorganizowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego lub odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej, 

2) swe szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach 

międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i rejonowych (I-III miejsce), 

3) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz celujące i bardzo dobre wyniki z przedmiotów 

artystycznych. 

Rozdział 3 

Tryb wnioskowania o stypendium 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki, 

2) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych regulaminem, 

3) odpis uchwały rady pedagogicznej. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy Białowieża, w terminie do dnia 

30 czerwca danego roku. 

4. Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 7. 1.  Liczba stypendystów za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne jest równa liczbie 

wniosków spełniających kryteria określone w § 3-5. 

2. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym, a na jego wysokość mają wpływ 

osiągnięcia we wszystkich dziedzinach. 

3. Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy,  

tj. od września do czerwca. 

4. Wypłata stypendiów dokonywana będzie w każdym miesiącu na rachunek bankowy wskazany przez 

stypendystę do jego odbioru (rodzica/opiekuna prawnego), w terminie do 15 dnia danego miesiąca. 

5. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Białowieża w terminie do 

30 września. 

6. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy 

Białowieża. 
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7. Środki mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych. 
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Załącznik nr 2 

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

    (nazwa wnioskodawcy/pieczęć szkoły) 

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

         (adres zamieszkania lub siedziba) 

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

               (nr telefonu kontaktowego) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Białowieża  

za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne* uczniowi 

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

(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

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

(adres zamieszkania ucznia) 

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

(średnia ocen)    (ocena z zachowania) 

Uzasadnienie wniosku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(data i podpis Dyrektora) 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2018/679 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) 

poinformowano mnie o tym że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża,  

tel. 85 6812487, e-mail:sekretariat@ug.bialowieza.pl. 

2) Kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@ug.bialowieza.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, wyłącznie w celu 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania Stypendium Wójta Gminy 

Białowieża za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Białowieża. 
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4) Odbiorcami danych osobowych i danych sensytywnych (jeżeli zostaną dołączone do wniosku) będą 

uprawnieni pracownicy organu wydającego decyzję, a na podstawie mojej zgody – inne podmioty lub 

osoby. 

5) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych i danych sensytywnych (jeżeli zostaną 

dołączone do wniosku) do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

6) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach 

prawa. 

7) Przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i danych 

sensytywnych (jeżeli zostaną dołączone do wniosku) i otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) Podanie danych osobowych i danych sensytywnych (jeżeli zostaną dołączone do wniosku) jest dobrowolne, 

ale jest warunkiem wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji przyznającej 

świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Niepodanie danych będzie skutkować odmową 

wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji przyznającej świadczenie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym. 

10) W oparciu o dane osobowe i dane sensytywne (jeżeli zostaną dołączone do wniosku) Administrator 

nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, jej treścią i ją zrozumiałem/am. 

……...................………………………… 

(data, podpis czytelny rodzic/opiekuna) 

Załączniki: 

1) ...................................................... 

2) ...................................................... 

3) ...................................................... 

*właściwe podkreślić 
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