
UCHWAŁA NR RG.0007.296.2018
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Gminy Kobiór uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce 
oraz sportowe

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1457 ze 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., 
poz. 994)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

W ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kobiór  - 
Korzystanie z posiadanych talentów" uchwala się Regulamin przyznawania stypendium Gminy Kobiór uczniom za 
szczególne osiągnięcia w nauce oraz sportowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.296.2018

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Regulamin przyznawania stypendium Gminy Kobiór uczniom
za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sportowe

§ 1.

Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium

1. Ustala się Regulamin przyznawania stypendium Gminy Kobiór uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce 
oraz sportowe - zwany dalej "Regulaminem„ - określający szczegółowe warunki, zakres i formy przyznawania 
stypendium.

2. Stypendium jest przyznawane jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego.

§ 2. 

O stypendium wymienione w § 1 mogą się ubiegać uczniowie:

1) za szczególne osiągnięcia w nauce spełniający łącznie następujące warunki:

a) zamieszkują stale na terenie Gminy Kobiór,

b) ukończyli klasy VI - VIII szkoły podstawowej, II - III klasę gimnazjalną, klasę w dziennej szkole 
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, lub są laureatami olimpiad i konkursów na szczeblu krajowym lub 
wojewódzkim,

c) osiągnęli średnią ocen co najmniej :

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych - 4,8

- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej lub III klasy gimnazjalnej - 5,2

- uczniowie VII klasy szkoły podstawowej - 5,3

- uczniowie VI klasy szkoły podstawowej - 5,5

i posiadają ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą,

2) za osiągnięcia sportowe spełniający łącznie następujące warunki:

a) zamieszkują stale na terenie Gminy Kobiór,

b) legitymują się zdobyciem I-III miejsca na zawodach światowych, krajowych, wojewódzkich lub 
powiatowych,

c) posiadają ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

§ 3. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować:

1) w przypadku uczniów szkoły prowadzonej przez Gminę Kobiór - dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną,

2) w przypadku uczniów uczęszczających do innych szkół - rodzice, a w przypadku uczniów powyżej 18 roku 
życia uczniowie.

§ 4. 

1. Wnioski według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu należy składać do Urzędu Gminy 
w terminie do 30 września roku kalendarzowego po zakończeniu roku szkolnego.
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2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uzyskane wyniki w nauce lub osiągnięcia 
sportowe oraz stopień z zachowania, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

§ 5. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta. W skład 
Komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy, dwóch przedstawicieli Rady Gminy wskazanych przez 
komisję branżową i Dyrektor Szkoły Podstawowej.

2. Komisja ustala listę stypendystów wraz z propozycją wysokości stypendium, którą przedstawia Wójtowi.

3. Wójt podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości.

4. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 6. 

Wysokość środków na stypendia zapewnia się co roku w budżecie gminy.

§ 7. 

Ustala się stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości:

1) dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej w wysokości do 7% najniższego wynagrodzenia,

2) dla uczniów kl. VII szkoły podstawowej oraz dla uczniów kl. II gimnazjum w wysokości do 8% najniższego 
wynagrodzenia,

3) dla uczniów kl. VIII szkoły podstawowej oraz dla uczniów kl. III gimnazjum w wysokości do 10% najniższego 
wynagrodzenia,

4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w wysokości do 20% najniższego 
wynagrodzenia.

§ 8. 

Wypłata stypendium następuje w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji przez Wójta o przyznaniu 
stypendium.

§ 9. 

Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy właściwej dla jego wprowadzania.

Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium

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

wnioskodawca miejscowość i data

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

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

Wniosek
o przyznanie stypendium Gminy Kobiór

za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sportowe

Wnoszę o przyznanie .................................................................................., Pesel .........................................,

(imię i nazwisko ucznia)

stypendium Gminy Kobiór za szczególne osiągnięcia w nauce/sportowe*.

Oświadczam, że .................................................................................................... zamieszkuje w Kobiórze,

(imię i nazwisko ucznia)

ul. .................................................................................... .

i jest uczniem/uczennicą* klasy............ , ........................................................................................................
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nazwa i adres szkoły

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rozpatrzenia mego wniosku o przyznanie 
stypendium. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych 
spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany.

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

podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1) Zaświadczenia o osiągniętej średniej ocen i posiadanym zachowaniu

2) Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych i posiadanym zachowaniu

___________________________
* niepotrzebne skreślić

Informacja:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jestWójt Gminy Kobiór z siedzibą 
w Urzędzie Gminy przy ul. Kobiórskiej 5, 43-210 Kobiór.

2. Inspektor Ochrony Danych - adres email: informatyk@kobior.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania stypendium.

4. Pozyskane od wnioskodawcy dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. 
Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt.

7. Wnioskodawca/opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec jej przetwarzania.

8. Wnioskodawca/opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.

9. Wnioskodawca/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyznania stypendium.

 

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki
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