
 

 

UCHWAŁA NR XIV/104/2019 

RADY GMINY ZARSZYN 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Wójta Gminy Zarszyn 

w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

w szkołach na terenie Gminy Zarszyn”. 

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

(t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), 

Rada Gminy Zarszyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody Wójta Gminy Zarszyn w ramach 

„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy 

Zarszyn”. 

§ 2. 1. Nagrodę Wójta Gminy Zarszyn przyznaje się uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy 

Zarszyn bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. O Nagrodę Wójta Gminy Zarszyn za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie 

poniższe kryteria: 

1) uzyskał celujące i bardzo dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 5,20; 

2) w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co 

najmniej wojewódzkim. 

3. O Nagrodę Wójta Gminy Zarszyn za szczególne osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń, który 

spełnia łącznie poniższe kryteria: 

1) w zawodach sportowych zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w konkurencji 

indywidualnej lub zespołowej, 

2) swoimi osiągnięciami promuje gminę w regionie, województwie lub kraju, na potwierdzenie czego ukazały 

się informacje w prasie lokalnej lub w innych mediach społecznościowych. 

4. O Nagrodę Wójta Gminy Zarszyn za szczególne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń, który 

spełnia łącznie poniższe kryteria: 

1) w konkursie, turnieju lub olimpiadzie artystycznej zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim, w konkurencji indywidualnej lub zespołowej, 

2) swoimi osiągnięciami promuje gminę w regionie, województwie lub kraju, na potwierdzenie czego ukazały 

się informacje w prasie lokalnej lub w innych mediach społecznościowych. 
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§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Zarszyn mogą wystąpić: 

1) dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, 

2) trenerzy, rodzice lub opiekunowie po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

3. Nagrodę dla ucznia spełniającego kryteria określone w § 2 może przyznać Wójt Gminy Zarszyn  

z własnej inicjatywy. 

4. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Zarszyn winien być sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik do uchwały. 

5. Wnioski należy składać do 15 czerwca każdego roku w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych  

„w Zarszynie. 

6. Złożenie wniosku o Nagrodę Wójta Gminy Zarszyn nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

§ 4. 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Zarszyn. 

2. Wójt Gminy Zarszyn może powołać odrębnym zarządzeniem komisję pełniącą funkcję doradczą  

„w procedurze przyznawania Nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy 

Zarszyn i określić zasady jej działania. 

3. Nagroda Wójta Gminy Zarszyn może być przyznana danemu uczniowi tylko raz w danym roku 

szkolnym w ramach jednej kategorii. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli pula środków finansowych w budżecie gminy jest 

niewystarczająca w danym roku budżetowym na wypłatę Nagród dla wszystkich zgłoszonych uczniów, 

pozytywnie zaopiniowanych, Wójt może podjąć decyzję o wypłacie stypendium w terminie do 31 stycznia 

następnego roku budżetowego. 

§ 5. 1. Przyznanie Nagrody Wójta Gminy Zarszyn dokumentuje się imiennym dyplomem, którego 

wręczenie następuje podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w danej szkole. 

2. Wypłata Nagrody następuje jednorazowo w terminie do 31 sierpnia danego roku na rachunek bankowy 

wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

mgr Janusz Konieczny 
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Załącznik do uchwały Nr XIV/104/2019 

Rady Gminy Zarszyn 

z dnia 30 października 2019 r. 

Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Zarszyn za
1)

 

- wyniki w nauce 

- szczególne osiągniecia sportowe 

- szczególne osiągnięcia artystyczne 

I.  Dane ucznia:  

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania: …………..……………………………………. 

3. Nazwa szkoły: ………………………………………………………. 

4. Klasa: …….. 

II.  Uzasadnienie wniosku:  

1. Średnia ocen ucznia:
2) 

 

2. Opis osiągnięć ucznia: …………………………………………………………………………………… 

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

3. Oświadczam, że uczeń: ……………………….., otrzymał/nie otrzymał* dotychczas stypendium Wójta 

Gminy Zarszyn w kategorii za: wyniki w nauce/szczególne osiągniecia sportowe/szczególne osiągnięcia 

artystyczne*. 

 

 

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

(data i podpis wychowawcy klasy)             (podpis Wnioskodawcy)  

 

1) właściwe podkreślić  

2) nie dotyczy stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne  

3) w załączeniu kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia  

III.  Zgoda rodziców, opiekunów prawnych na złożenie wniosku o przyznanie stypendium. 

Wyrażam/my zgodę na złożenie wniosku do Wójta Gminy Zarszyn o przyznanie stypendium za 

szczególne osiągnięcia w nauce/ sportowe/ artystyczne* dla wyżej wymienionego ucznia. 

Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla celów 

związanych z przyznaniem Nagrody Wójta Gminy Zarszyn  zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z  dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

 

*właściwe podkreślić  
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W przypadku przyznania Nagrody Wójta Gminy Zarszyn proszę o przekazanie kwoty Nagrody na 

niżej podany rachunek bankowy: 

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………….. 

Nr rachunku: ………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela/li rachunku: …………………………………………………………… 

 

 

…………...…………………………………………………… 

(data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych)  

  

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

mgr Janusz Konieczny 
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