
  

 

UCHWAŁA NR 154/XV/2019 

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów za wyniki 

w nauce oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych 

uczniów za wyniki w nauce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 132/XIII/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Koszęcin, Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce oraz 

określa się Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów za wyniki 

w nauce, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 108/X/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci 

i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Koszęcin. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Poz. 5564



Załącznik do uchwały Nr 154/XV/2019 

Rady Gminy Koszęcin 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

 

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin 

1. Regulamin określa zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe. 

2. Stypendia mogą być udzielane uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i średnich będących 

mieszkańcami Gminy Koszęcin. 

3. Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych i uczniom szkół średnich. 

4. Stypendium jest przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne raz w roku, za poprzedni rok 

szkolny. 

5. Stypendium naukowe przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w dziedzinie wiedzy: 

1) osiągnęli wysokie wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym i posiadają co najmniej bardzo dobrą 

roczną ocenę z zachowania: 

a) średnia ocen w klasach V-VI szkoły podstawowej: 

5,0 – 5,39 – 200 zł, 

5,40 – 6,00 – 300 zł; 

b) średnia ocen w klasach VII-VIII szkoły podstawowej z jednego z poniższych bloków przedmiotów: 

- z następujących przedmiotów humanistycznych: język polski, wybrany język obcy, historia, 

- z następujących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyka, biologia, fizyka: 

4.90 – 5,39 – 300 zł, 

5,40 – 6,00  - 400 zł; 

2) uczniom szkół podstawowych i średnich, który są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych  

o tzw. trójstopniowej organizacji na szczeblu: 

a) powiatu (I-III miejsca) - 300,00 zł, 

b) województwa (wszystkie miejsca dające tytuł laureata) - 500,00 zł, 

c) ogólnopolskim (tytuł laureata) - 700,00 zł; 

3) uczniom szkół podstawowych i średnich, który są laureatami konkursów wiedzowych na szczeblu 

województwa, okręgu, kraju: 

a) województwa (I-III miejsca) - 300,00 zł, 

b) okręgu (wszystkie miejsca dające tytuł laureata) - 500,00 zł, 

c) kraju (tytuł laureata) - 700,00 zł. 

6. Jednemu uczniowi, w danym roku, może być przyznane tylko jedno stypendium za najlepszy                    

z osiągniętych wyników wskazanych w ust. 5, przyznaje się wówczas jedno stypendium w najwyższej 

wysokości. 

7. Uczeń ma prawo ubiegać się o stypendium po zakończeniu każdego roku szkolnego. 

8. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

9. Uprawnionym do złożenia wniosku jest przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka ubiegającego 

się o stypendium oraz pełnoletni uczeń szkoły średniej. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5564



10. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie               

w terminie od 01 lipca do 30 września każdego roku kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że w roku 2019 r. 

wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 będą przyjmowane w terminie do 

30 listopada 2019 r. 

11. Do wniosku należy dołączyć oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia lub zaświadczenie potwierdzające średnią ocen oraz roczną 

ocenę z zachowania, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ust. 5 pkt 1). 

12. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

13. Oceny wniosków dokonuje 5-osobowa komisja powoływana przez Wójta Gminy Koszęcin           

w drodze zarządzenia. 

14. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej 3 członków komisji. 

15. Rozstrzygnięcie o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Koszęcin w formie zarządzenia. 
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Załącznik 

 do Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY KOSZĘCIN 

1. Rok szkolny: ……………………………………. 

2. Osoba wnioskująca: …………………………….. 

I.  informacje o kandydacie: 

Imię i nazwisko kandydata 

Nazwa i adres szkoły 

Klasa 

II.  Potwierdzenie spełnienia kryteriów: 

Średnia ocen z wybranego bloku przedmiotów i ocena roczna z zachowania 

Osiągnięcia kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów do uzyskania stypendium 

 

 

 

 

III.  Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego: 

Ja, niżej podpisana – podpisany  …………………………………………………………. oświadczam, 

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz danych osobowych 

mojego dziecka  zawartych we wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Koszęcin w zakresie  

imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na użycie i publikację wizerunku mojego dziecka przez Wójta Gminy 

Koszęcin (filmy, galerie zdjęć)٭ 

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 w przypadku ucznia niepełnoletniego ٭

 

III.  Zgoda pełnoletniego ucznia: 

Ja, niżej podpisana – podpisany  …………………………………………………………. oświadczam, 

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 

stypendium Wójta Gminy Koszęcin w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na użycie i publikację mojego wizerunku przez Wójta Gminy Koszęcin 

(filmy, galerie zdjęć) 

      …………………………………………… 

      (podpis pełnoletniego ucznia) 

   

Załączniki do wniosku: 

1) ……………………., 

2) …………………….. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych wnioskujących o przyznanie stypendium Wójta Gminy Koszęcin oraz 

kandydatów do przyznania ww. stypendium jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 

Koszęcin, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Cezary Nowicki, email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 

602762036, 

3) dane osobowe osób wskazanych w pkt 1 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,   

w celach rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Koszęcin, przyznania                

i rozliczenia stypendium oraz  innych czynności związanych z przyznaniem stypendium i nie będą 

udostępniane innym podmiotom. Przetwarzanie danych osób, którym przyznano stypendium, obejmuje 

także publikację imienia i nazwiska i nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń, 

4) dane osobowe osób wskazanych w pkt 1 będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres do 

ustania celu przetwarzania danych  oraz do momentu odwołania zgody, 

5) osobom wskazanym w pkt 1 przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzania odbywa się w sposób 

zautomatyzowany), 

6) osobom wskazanym w pkt 1 przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 

zgody przed jej cofnięciem, dodatkowo przysługuje im prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

7) podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia 

rozpatrzenie wniosku i przyznanie stypendium. 
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