UCHWAŁA NR XVIII/120/19
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i poz.2197, poz. 2245) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:.
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zwany dalej
,,Regulaminem”, skierowany do uzdolnionych uczniów z terenu gminy Brójce, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/299/2017 Rady Gminy Brójce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zmieniona uchwałą Nr LIV/311/2018 Rady
Gminy Brójce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Brójce
Urszula Brdoń
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/120/19
Rady Gminy Brójce
z dnia 22 listopada 2019 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych
uczniów z terenu gminy Brójce i ma sprzyjać rozwojowi ich uzdolnień i zainteresowań.
2. Celem stypendium jest:
1) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników
w nauce osiąganych przez uczniów szkół z terenu gminy,
2) zachęcanie uczniów do brania udziałów w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim,
3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,
4) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej,
5) promocja gminy
przedmiotowych.

poprzez

osiągane

wyniki

i reprezentowanie

gminy

w konkursach

i olimpiadach

§ 2. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w zakresie ubiegania się o przyznanie
przewidywanego w nim stypendium nie stanowią podstawy do roszczeń uczniów ani zobowiązań organów gminy
do ich przyznania.
2. Uzyskane osiągnięcia przez uczniów mogą stanowić podstawę do ubiegania się tylko o jeden rodzaj
stypendium przyznawany w danym terminie roku szkolnego.
Rozdział 2.
Zasady i tryb przyznawania stypendium
§ 3. 1. Stypendium dla najzdolniejszych uczniów przyznawane jest:
1) raz w roku;
2) w dwóch kategoriach :
a) za wyniki w nauce,
b) za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej;
3) uczniom szkół podstawowych klas od IV do VIII;
4) w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego;
5) w terminie do zakończenia roku szkolnego.
2. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli w danym roku szkolnym
zachowanie wzorowe oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej:
1) klasy od IV do VI średnia 5,6,
2) klasy VII i VIII średnia 5,3.
3. Stypendium za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane jest uczniom,
którzy:
1) uzyskali w danym roku szkolnym zachowanie bardzo dobre;
2) wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem (od I do III miejsca) w imprezie o zasięgu
co najmniej powiatowym.
§ 4. 1. W budżecie gminy planuje się ogólną kwotę przeznaczoną na stypendia przyznawane na zasadach
określonych w niniejszej regulaminie.
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2. Liczba stypendiów i ich wysokość uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na to zadanie
w budżecie gminy na dany rok.
§ 5. 1. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawniony jest dyrektor szkoły, do której uczeń
uczęszcza, rodzic lub opiekun prawny ucznia.
2. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce – 95 006 Brójce, Brójce 39.
3. Wnioski, których wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu składa się w terminie do 2 dni
roboczych po zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, przed zakończeniem zajęć dydaktycznowychowawczych.
4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.
5. Wnioski o stypendium i nagrody rozpatruje Komisja stypendialna powołana przez Wójta Gminy, który
określa jej skład osobowy i wyznacza przewodniczącego komisji.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt na podstawie protokołu komisji stypendialnej.
7. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy przyznać stypendium specjalne dla jednego ucznia.
8. Uroczyste wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium odbywa się na uroczystości
szkolnej. Przyznanie stypendium jest potwierdzane dyplomem uznania.
9. Uczniowie odbierają stypendium w kasie Urzędu Gminy Brójce w obecności rodzica lub opiekuna
prawnego. Stypendium może być także wpłacone na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna
prawnego.
Rozdział 3.
Zasady i tryb cofania stypendium
§ 6. 1. Wójt Gminy Brójce pozbawia ucznia przyznanego stypendium w przypadku ujawnienia okoliczności
wskazujących na to, że w chwili jego przyznania nie istniały podstawy uzasadniające jego przyznanie.
2. O pozbawieniu stypendium zawiadamia się przedstawiciela ustawowego ucznia wskazując jednocześnie
w zawiadomieniu termin zwrotu wypłaconego stypendium.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Brójce może odstąpić od żądania zwrotu
bezpodstawnie wypłaconego stypendium.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Wniosek o przyznawanie stypendium dla uzdolnionego ucznia
Wnioskodawca:
1. Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania – adres do korespondencji (kod, miejscowość)
..........................................................ul..............................................................nr domu ......................
3. Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………………………….
4. Dodatkowo
nazwa
i adres
szkoły
w przypadku,
gdy
wnioskodawcą
jest
dyrektor
…………...………..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Wnoszę o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne lub działalności
społecznej *
Dane dotyczące ucznia:
1. Imię i nazwisko....................................................................................................................................
2. Imiona rodziców...................................................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania (kod,miejscowość)...........................................................................................
ul..........................................................................nr domu....................................................................
4. Szkoła, klasa…………….....................................................................................................................
5. Adres szkoły………….........................................................................................................................
.................................................................................. tel. ....................................................................
6. Średnia z ocen za ostatni rok szkolny ................................................................................................
7. Ocena z zachowania..........................................................................................................................
8. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium: .........................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
9. Opinia wychowawcy /nauczyciela, instruktora, trenera/:..................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(podpis opiniującego)

(podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły)
(data i podpis wnioskodawcy)

11. Sposób wypłaty stypendium:
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- w kasie Urzędu Gminy Brójce,
- przelewem na rachunek bankowy (proszę podać numer rachunku bankowego)
nr rachunku bankowego

*właściwe zakreślić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
…………………………………………………….
…………………………………………………
(miejscowość, data)
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Klauzula informacyjna na podstawie RODO
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Gmina Brójce
reprezentowana przez Wójta Gminy Brójce, 95 006 Brójce, Brójce 39;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem: email magdalena@kuszmider.com.pl. W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
3) dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku
o przyznanie stypendium szkolnego. Podstawą przetwarzania danych podanych we wniosku jest 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Brójce z dnia 1 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
4) odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych;
c) banki realizujące wypłatę stypendium;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) dane zgromadzone w związku z rozpatrzeniem wniosku będą przechowywane przez okres wypłaty stypendium,
po czym będą archiwizowane zgodnie z instrukcja kancelaryjną tj. B-5
7) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania
ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO;
8) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego
realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje
również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych
z art. 20 RODO;
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9) przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje
dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że
nie buduje się żadnych profili tych osób;
10) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi
do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednak informacje
podawane w niniejszym wniosku są niezbędne dla dokonania oceny, czy stypendium może być przyznane –
bez nich nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku.
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