
UCHWAŁA NR VII/65/2019
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za 
wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie 

Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
w Gminie Gierałtowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”, na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie 
wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice 
w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice” 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów w Gminie Gierałtowice 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr XLV/308/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie 
osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice oraz uchwała nr 
XLVIII/338/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XLV/308/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 
i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla 
uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice
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§ 6. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/65/2019

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 marca 2019 r.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki 
w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice

§ 1. 

Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia 
artystyczne uczniów szkół w Gminie Gierałtowice. 

§ 2. 

Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i posiadających 
wysokie osiągnięcia w przeglądach i konkursach artystycznych.

§ 3. 

Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej z niżej 
wymienionych okoliczności:

1) osiągnięcie wysokich wyników w nauce za dany rok szkolny w szkole:

a) średnia ocen od 5,50 dla uczniów klasy VII i VIII,

b) średnia ocen od 5,80 dla uczniów klas IV- VI,

c) średnia ocen od 5,50 dla uczniów klasy III gimnazjalnej.

2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych organizowanych 
przez MEN i Śląskiego Kuratora Oświaty,

3) uzyskanie wysokiego wyniku w konkursie artystycznym o zasięgu międzynarodowym, krajowym (do III 
miejsca lub równoważne), wojewódzkim i powiatowym (I miejsce lub równoważne) organizowanych przez 
inne podmioty nie wymienione w ust. 2.

§ 4. 

Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku po zakończonym roku szkolnym.

§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

a) dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych,

b) rodzice ucznia .

2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Wójta Gminy następuje na podstawie złożonego wniosku 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem 
potwierdzających konkretne osiągniecia kandydata w danym roku  szkolnym.

4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach do 15 września za poprzedni rok szkolny.

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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§ 6. 

1. W celu zaopiniowania złożonych wniosków Wójt Gminy powołuje zarządzeniem doraźną komisję 
stypendialną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa terminy jej prac.

2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej 
połowy ustalonego składu.

3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma Przewodniczący.

4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który przekazywany jest Wójtowi Gminy Gierałtowice.

5. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji.

6. Wójt  przyznaje lub odmawia przyznania stypendium do dnia 15 października danego roku.

7. Wysokość środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie Gminy.

§ 7. 

Wysokość stypendium i warunki wypłaty.

1. W przypadku spełnienia jednego z warunków wymienionych w § 3 przyznaje się kwotę  od 500,00 zł. do 
1 000,00 zł.

2. W przypadku spełnienia dwóch lub więcej warunków wymienionych w § 3 przyznaje się kwotę od 
500,00 zł. do 1 500,00 zł.

3. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest jednorazowo w formie pieniężnej lub na 
rachunek bankowy wskazany przez rodzica ucznia.

4. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica.

Id: 19F07CBA-DA0B-47E1-9BC2-0B87838CB3B8. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/65/2019

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 marca 2019 r.

............................................
(wnioskodawca)
..............................................
(adres)
.............................................
(telefon kontaktowy)

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice

Wnioskuję o przyznanie stypendium dla ucznia:

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

2. Adres zamieszkania   ……....................................................................................................................

3. Data urodzenia    … ..............................................................................................................................

4. Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................

5. Klasa do jakiej uczęszczał uczeń w okresie uzyskiwanych osiągnięć ............................... .

Uzasadnienie wniosku  - informacja o wysokich osiągnięciach

………………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Ja, niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych 
osobowych mojego dziecka zawartych we wniosku oraz na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gierałtowicach  w celu promowania uczniów wybitnie 
uzdolnionych, którym przyznano stypendium za wysokie wyniki w nauce /wysokie osiągnięcia 
artystyczne

.......................................................
( data, podpis wnioskodawcy)

Wniosek należy wypełnić czytelnie
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Klauzula informacyjna

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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 jako „RODO”, informuje się Wnioskodawcę, iż:

1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice z siedzibą e-mail: 
urzadgminy@gieraltowice.pl

2) W Urzędzie Gminy w Gierałtowicach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować w godzinach pracy Urzędu Gminy pisząc na adres mailowy: iod@gieraltowice.pl 

3) Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium na podstawie art.6 ust.1 lit.a 
w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO.

4) Odbiorcą przekazanych danych osobowych będą te podmioty, którym Urząd Gminy w Gierałtowicach ma 
obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

5) Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6) Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku 
archiwizowania dokumentacji.

7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych na zasadach 
określonych w art. 15 – 21 RODO. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku gdy przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego RODO.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do złożenia wniosku i jego realizacji 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

10) Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.
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