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UCHWAŁA NR VI/32/19
RADY GMINY JEDWABNO
z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy
oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
zamieszkujących na terenie Gminy Jedwabno"
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 ze zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 ze zm.) oraz w związku z uchwała nr XLV/298/18 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 października
2018 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
zamieszkujących na terenie Gminy Jedwabno”, Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkujących na
terenie Gminy Jedwabno" przyznawane jest Stypendium Wójta Gminy Jedwabno, zwane dalej „stypendium”.
§ 2. Stypendium Wójta Gminy Jedwabno jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży
szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach naukowych, sztuki lub sportu.
§ 3. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) stypendium naukowe,
2) stypendium artystyczne,
3) stypendium sportowe.
§ 4. O stypendium, o którym mowa w § 3 mogą ubiegać się zamieszkali na terenie Gminy Jedwabno uczniowie:
a) klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych (do momentu ich wygaszenia),
b) uczniowie szkół ponadpodstawowych
§ 5. 1. W danym roku budżetowym przyznaje się maksymalnie łącznie 60 stypendiów (w tym: naukowych,
artystycznych i sportowych).
2. O przyznaniu stypendium decydują najlepsze wyniki osiągnięte spośród zgłoszonych uczniów.
3. W przypadku osiągnięcia takich samych wyników, a po przekroczeniu progu określonego w ust. 1, Wójt
Gminy może przekazać kolejne środki z rezerwy budżetowej.
§ 6. Ustala się następujące formy stypendiów dla uczniów:
1) stypendium naukowe uzyskane na koniec roku szkolnego, potwierdzone osiągnięciami w olimpiadach
przedmiotowych i konkursach:
- na szczeblu wojewódzkim – za uczestnictwo;
- na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem z niższego szczebla – za uczestnictwo.
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2) stypendium artystyczne - dla uczestników festiwali artystycznych (muzycznych, tanecznych, wokalnych,
plastycznych itp.),
- na szczeblu nie niższym niż wojewódzki – za uczestnictwo
3) o stypendium za osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie osiągający wysokie wyniki
w indywidualnym współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim:
- na szczeblu wojewódzkim – za uczestnictwo;
- na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem ze szczebla niższego – za
uczestnictwo;
§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener,
kierownik artystyczny, prezes, trener klubu sportowego, do którego należy uczeń lub rodzic/opiekun prawny
ucznia, uczeń po osiągnięciu pełnoletności, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku spełniania warunków kwalifikujących do uzyskania kilku form stypendium, przyznane
zostanie tylko stypendium z jednej kategorii, korzystniejszej dla ucznia.
3. Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Jedwabnie w terminie do 15 lipca każdego
roku kalendarzowego.
4. Wójt Gminy Jedwabno rozpatruje wnioski o stypendium w terminie 30 dni od daty końcowej składania
wniosków tj.: do 14 sierpnia danego roku kalendarzowego.
5. Wnioskodawca we wniosku określa kategorię stypendium.
6. Do wniosku należy dołączyć opis dotychczasowych osiągnięć ucznia oraz kopie dyplomów, wyróżnień
i opinii, zdobytych przez ucznia. W przypadku stypendium naukowego dyrektor szkoły lub nauczyciel
przedmiotu poświadcza średnią ocen zdobytej przez ucznia na wniosku.
§ 8. 1. Stypendium przyznawane jest za okres roku szkolnego, w trakcie którego oceniany był dorobek
kandydata na stypendystę.
2. Ustala się maksymalną wysokość stypendium w kwocie: a. naukowe – 400 zł, b. sportowe - 400 zł,
c. artystyczne - 400 zł,
3. Stypendium Wójta Gminy Jedwabno wypłacane jest jednorazowo w terminie 30 dni od dnia
pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
§ 9. 1. Źródłem finansowania są środki własne Gminy.
2. Stypendia przyznawane są do wysokości środków finansowych określonych przez Radę Gminy
Jedwabno w uchwale budżetowej na dany rok.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Brzóska
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Załącznik do uchwały Nr VI/32/19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 25 lutego 2019 r.Zalacznik1.doc

WNIOSEK
o przyznanie stypendium w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Zamieszkujących na terenie Gminy Jedwabno”
1. Dane ucznia, któremu ma być przyznane stypendium:
...................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko ucznia
...................................................................................................................................................................................
rok urodzenia
...................................................................................................................................................................................
imiona rodziców/opiekuna prawnego
2. Adres zamieszkania:
...................................................................................................................................................................................
miejscowość, ulica, nr domu
...................................................................................................................................................................................
kod pocztowy, poczta
..................................................................................................................................................................................
Numer telefonu/ rodzica/opiekuna prawnego
3. Informacja o sposobie przekazania w razie otrzymania:
...................................................................................................................................................................................
Numer konta bankowego
4. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę:
...................................................................................................................................................................................
nazwa szkoły
...................................................................................................................................................................................
adres szkoły, nr telefonu
5. W roku szkolnym .............../…...…....... uczeń klasy ............................ .
6. Proszę o przyznanie stypendium: naukowego; artystycznego; sportowego*
W kwocie ………………
niepotrzebne skreślić.
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7. Opis uzyskanych osiągnięć i data osiągnięcia;
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................……………………………………
……………………………......................................................................................................................................
Podpis nauczyciela lub opiekuna potwierdzającego uzyskane osiągnięcia
8. Uzasadnienie wniosku:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................…............................................................................................................
.............................................................……………………………………………………………………………
9. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające osiągnięcia:
1)
.......................................................................................................................................................
2)
.......................................................................................................................................................
3)
...................................................................................................................................................…
..............………………………………..
data i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku
Załączniki:
1. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia
2. Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dziecka na potrzeby przyznania ww. stypendium
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich/naszych i dziecka danych osobowych
przez Urząd Gminy w Jedwabnie do celów stypendialnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. 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 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Jedwabno,
ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Jedwabno jest Cezary Szczepańczyk
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Gminę
(np. rozpatrzenia wniosku, skargi, petycji, pisma).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Jedwabno oraz podmioty zaufane działające
na podstawie odpowiedniej umowy.
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa
(przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą
przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych
pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
dawniej GIODO) ustanowionego na podstawie odpowiednich przepisów prawa, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji
obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających
z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania
uniemożliwi wykorzystani tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
.............................................................
data i podpis jednego z rodziców/opiekunów
*należy wypełnić wszystkie rubryki- brak zgody lub nie wypełnienie którejś z rubryk może być podstawą
do odrzucenia

