
UCHWAŁA NR XIII/114/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn za szczególne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie Gminy Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1481 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn za szczególne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie 
Gminy Krupski Młyn w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/343/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 marca 2014 r.                            
w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania stypendium  dla uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej oraz uczniów szczególnie utalentowanych i uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/343/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
przyznawania stypendium  dla uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów 
szczególnie utalentowanych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Dawydzik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/114/19

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn za szczególne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie 

Gminy Krupski Młyn

§ 1. 1.  Stypendia przyznawane są uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych funkcjonujących na 
terenie Gminy Krupski Młyn.

2. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Gminy Krupski 
Młyn.

3. Jednorazowe stypendium przyznaje się w kwocie 600 zł.

§ 2. 1.  Ustala się następujące kategorie stypendiów:

1) stypendium naukowe,

2) stypendium artystyczne,

3) stypendium sportowe.

2. Udzielane stypendium ma na celu promowanie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki i osiągnięcia 
w w/w dziedzinach.

3. Prawo ubiegania się o stypendium mają uczniowie od klasy V do VIII szkoły podstawowej.

§ 3. STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA NAUKOWE

1. Kandydat do stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe musi spełnić co najmniej następujące warunki:

1) wykazać się osiągnięciami w danej dziedzinie naukowej przedstawiając potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów będących dowodem uzyskanego 
tytułu laureata olimpiady, konkursu lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, 
powiatowym lub gminnym,

2) wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania,

3) z wymogu dotyczącego wymaganej wysokości średniej ocen mogą być zwolnieni uczniowie – laureaci 
olimpiad, konkursów i turniejów szczebla ponadwojewódzkiego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może pozytywnie zaopiniować przyznanie 
stypendium za osiągnięcia naukowe z pominięciem kryterium zawartego w ust. 1 pkt 2).

§ 4. STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

1. Kandydat do stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne musi spełnić co najmniej następujące 
warunki:

1) wykazać się osiągnięciami w danej dziedzinie artystycznej przedstawiając potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń  lub innych dokumentów będących dowodem wygranych 
konkursów, zdobytych nagród, uczestnictwa w wystawach, koncertach, stworzonych kompozycji lub innych 
dzieł artystycznych, kserokopie lub wydruk publikacji, itp.

2) wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może pozytywnie zaopiniować przyznanie 
stypendium za osiągnięcia artystyczne z pominięciem kryterium zawartego w ust. 2 pkt 2).

§ 5. STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA SPORTOWE

1. Kandydat do stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe musi spełnić co najmniej następujące warunki:
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1) wykazać się osiągnięciami w zależności od dziedziny aktywności sportowej, przedstawiając np.: potwierdzone 
za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń  lub innych dokumentów będących dowodem 
wygranych zawodów i turniejów,

2) wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może pozytywnie zaopiniować przyznanie 
stypendium za osiągnięcia sportowe z pominięciem kryterium zawartego w ust. 1 pkt 2).

§ 6. 1.  Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) Wójt Gminy,

2) dyrektorzy szkół,

3) opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Wnioski o udzielenie stypendium za poprzedni rok szkolny wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie 
warunków, o których mowa w § 3, 4, 5 składane będą za rok 2018/2019 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku, 
a w kolejnych latach do 30 listopada każdego roku.

4. Do wniosku o stypendium dołącza się (za poprzedni rok szkolny):

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa promocyjnego,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne 
i sportowe.

§ 7. Uczeń może otrzymać w danym roku szkolnym tylko jedno stypendium spośród kategorii określonych w § 
2.1.

§ 8. 1.  Stypendium przyznaje Wójt Gminy na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje i opiniuje 
Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) osoba wyznaczona przez Wójta Gminy, jako przewodniczący komisji,

2) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy wniosek lub wskazany przez niego nauczyciel,

3) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Krupski Młyn.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który przekazuje się Wójtowi Gminy.

§ 9. Stypendium wypłaca się jednorazowo za rok szkolny 2018/2019 do końca lutego 2020 r., za kolejne lata 
szkolne w terminie do końca lutego kolejnego roku.

§ 10. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Krupski Młyn.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/114/19

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 grudnia 2019 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

Część I 

1. Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................................................

2. Data urodzenia ....................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

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

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

Adres do korespondencji (kod pocztowy; poczta; ulica; numer domu/mieszkania; miejscowość)

4. .......................................................................................................................................................

Nazwa szkoły

5. .......................................................................................................................................................

Adres i telefon do szkoły

6. Klasa ......................................

7. Średnia ocen ucznia za poprzedni rok szkolny ..........................

8. Ocena z zachowania za poprzedni rok szkolny ...........................

9. Numer rachunku bankowego, imię i nazwisko właściciela konta, na który ma być przekazane stypendium:

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

Imię i nazwisko właściciela konta

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

(podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)

Część II 

1. Informacja o osiągnięciach ucznia (udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych):

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

2. Wykaz załączonych dokumentów:

1. .......................................................................................................................................................
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2. .......................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................................

Część III 

…………………………….
miejscowość, data 

………………………………………………

imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby

niepełnoletniej

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 
119 z 2016 r.) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 
syna/córki*, zawartych we wniosku o przyznanie stypendium  Wójta Gminy Krupski Młyn - w celu realizacji 
procesu przyznawania stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn

…………………….………………………………                                                                                (podpis 
opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)

Część IV

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) Wójt 
Gminy Krupski Młyn  przekazuje poniższe informacje:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn jest Wójt 
Gminy Krupski Młyn. Dane kontaktowe: 42-693 Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, e-mail: 
 gmina@bip.krupskimlyn.pl, tel. 322857016.

2. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, e-mail: 
 gwozdz@krupskimlyn.pl    

3. Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu przyznania stypendium Wójta Gminy 
Krupski Młyn oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krupski Młyn.

4. Prawnie uzasadniony interes:

Nie dotyczy

5. Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  będzie Urząd Gminy Krupski Młyn (ewentualnie inne organy 
i jednostki uprawnione do żądania  danych osobowych).

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3, a następnie przez okres wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
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8. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Prawo cofnięcia zgody:

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest wymogiem, a ich niepodanie będzie 
skutkowało uniemożliwieniem realizacji procedury rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium  Wójta 
Gminy Krupski Młyn.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

……………………………………………………

data i podpis

*niepotrzebne skreślić
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