
UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY GMINY DZWOLA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Dzwola

dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2019 r. poz. 506, z późn. 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, z późn. zm.) zgodnie z „Lokalnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”,  Rada Gminy Dzwola uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie stypendiów lub nagród Wójta Gminy 
Dzwola dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Dzwola.

§ 2. 1. W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Dzwola” ustanawia się następujące stypendia i nagrody:

1) stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe;

2) stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia artystyczne;

3) stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia sportowe;

4) nagroda Wójta Gminy Dzwola.

2. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 
i przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.

§ 3. 1. Stypendium lub nagroda mogą być przyznane uczniom publicznych szkół podstawowych, 
uczęszczających do klas od IV do VIII, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzwola.

2. Stypendium lub nagroda są przyznawane jednorazowo na zakończeniu danego roku szkolnego.

3. W przypadku wystąpienia u ucznia zbiegu uprawnień do kilku stypendium, uczeń otrzymuje każde 
z nich.

§ 4. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe przysługuje 
uczniowi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i spełnia minimum dwa spośród poniżej 
wymienianych kryteriów, w danym roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium:

1) osiąga wysokie wyniki w nauce i w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego  osiągnął 
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią ocen co najmniej 5,0;

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej lub Lubelskie Kuratorium Oświaty;
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3) uzyskał wysoki wynik w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach o zasięgu międzynarodowym, 
krajowym (do 10 miejsca), wojewódzkim (do 5 miejsca) organizowanych przez inne podmioty 
nie wymienione w pkt. 2;

4) uzyskał wynik 100 % z egzaminu ósmoklasisty z dowolnego przedmiotu;

5) posiada 100 % frekwencję na zajęciach lekcyjnych.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia artystyczne przysługuje 
uczniowi, który spełnia co najmniej dwa spośród wymienianych kryteriów, w danym roku szkolnym 
poprzedzającym przyznanie stypendium:

1) uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych średnią ocen co najmniej 4,00 oraz ma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) jest finalistą lub laureatem krajowej lub wojewódzkiej imprezy artystycznej;

3) jest członkiem zespołu, który uzyskał tytuł laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim.

3. Prawo do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia sportowe przysługuje 
uczniowi, który spełnia co najmniej dwa spośród wymienianych kryteriów, w danym roku szkolnym 
poprzedzającym przyznanie stypendium:

1) uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych średnią ocen co najmniej 4,0 oraz ma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) jest finalistą lub laureatem krajowej, wojewódzkiej lub rejonowej imprezy sportowej (konkursu, olimpiady, 
zawodów);

3) należy do składu drużyny, która zajęła jedno z trzech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach 
sportowych na szczeblu co najmniej rejonowym.

§ 5. Jeżeli uczeń nie spełnia warunków do uzyskania stypendium, a uzyskał szczególnie znaczące 
osiągnięcia w wybranej dziedzinie nauki, sportu lub artystyczne indywidualnie lub zespołowo, może otrzymać 
pieniężna nagrodę Wójta Gminy Dzwola:

1) w przypadku uzyskania miejsca punktowanego 1-V we współzawodnictwie w konkursach, zawodach 
i innych imprezach na szczeblu krajowym, a także w przypadku uzyskania miejsc punktowanych I – III 
w konkursach, zawodach i innych imprezach na szczeblu wojewódzkim – o wartości do 200 zł; lub

2) za najwyższy w szkole wynik, w nauce na podstawie rocznej klasyfikacji, średniej ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego przyznanie nagrody – 
o wartości do 300 zł.

§ 6. 1. Podstawą przyznania stypendiów lub nagród jest złożenie wniosku według wzoru stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi wybitne osiągnięcia naukowe, 
osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe.

2. Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody może złożyć: dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, 
rodzic (prawny opiekun) ucznia, instytucja lub stowarzyszenie (nauki, kultury, sportu), w którym kandydat 
odniósł sukcesy z tym, że opinię o uczniu zawartą we wniosku podpisuje wychowawca klasy i dyrektor szkoły, 
do której uczęszcza uczeń.

3. Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją składa się w Urzędzie Gminy Dzwola, najpóżniej w terminie 
3 dni przed zakończeniem danego roku szkolnego.

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7. 1. Do oceny i opiniowania złożonych wniosków Wójt Gminy Dzwola powołuje komisję.

2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium lub nagrody oraz ich wysokość podejmuje 
Wójt Gminy Dzwola.

§ 8. 1. Wysokość stypendiów lub nagrody oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Dzwola 
w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Dzwola oraz 
liczby wniosków spełniających kryteria.
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2. Wysokość stypendium nie może być mniejsza niż 400 zł.

3. Stypendium lub nagroda jest wypłacane jednorazowo w formie gotówki, w dniu wręczenia świadectw na 
zakończenie danego roku szkolnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzwola.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Dzwola

Urszula Kaproń
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Załącznik do uchwały Nr 

VIII/52/2019 

Rady Gminy Dzwola 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

………………………, …… 
                                                                                                                                                  (miejscowość, data) 

…………………………… 

…………………………... 
………………………….. 
(dane wnioskodawcy – adres, tel.) 

WÓJT GMINY DZWOLA 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM lub NAGRODY 

WÓJTA GMINY DZWOLA 

 

□ stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe  

□ stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia artystyczne  

□ stypendium Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia sportowe 

□ nagroda Wójta Gminy Dzwola  
 

1. Dane ucznia 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………..…………………………………..…,  
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………. 
Nazwa szkoły: ……………………………….……………………………………………….. 
Klasa: ………………………………………………………………………………………… 

Średnia ocen - roczna: …………….………..…... 
Ocena z zachowania: …………………………………………………………………………… 

 

2. Wykaz i opis osiągnięć ucznia (olimpiady, konkursy, zawody sportowe, itp.) oraz opis 

postawy ucznia w reprezentowaniu szkoły w środowisku:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                  Sporządził: 
  

                                                                                                           …………………………… 
                                                                                                                                           (podpis wychowawcy) 

3. Wymagane dokumenty do wniosku: 

Kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia. 
* Ww. dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,  

Komisja stypendialna może wezwać wnioskodawcę do okazania oryginałów dokumentów do wglądu. 

 

 

                                                                                                    ………………………………. 
                                                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: 

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Dzwola, Dzwola 168,  

23-304 Dzwola, email: ugdzwola@mbnet.pl; 

II. z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem e-mail: iod@rodokontakt.pl lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej zaadresowanej do IOD na adres: Dzwola 168, 23-304 Dzwola. 

III. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznania Pana/Pani wniosku  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

IV. dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym organom i podmiotom 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
V. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, o których mowa w pkt. III, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany  

w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej; 

VI. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 15-21 RODO; 

VII. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących 

naruszałoby przepisy RODO; 

VIII. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpoznania Pana/Pani wniosku; ich 

niepodanie będzie skutkowało niemożnością jego rozpatrzenia; 

IX. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani 

profilowaniu; 

X. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże jej 

wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Ja niżej podpisana/podpisany ..................................................... wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych dziecka do lat 16, którego jestem 
opiekunem prawnym*, zawartych we wniosku o przyznanie stypendiów Wójta Gminy 
Dzwola dla uczniów przez Administratora danych Wójta Gminy Dzwola w celu, o którym 
mowa w pkt. III klauzuli informacyjnej, w szczególności w celu rozpoznania mojego 

wniosku. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie oraz oświadczam, iż są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartą powyżej, w tym z informacją 
ocelu przetwarzania danych osobowych, o prawie dostępu do danych osobowych oraz 

oprawie do wycofania zgody. 

 

 

                                                                                            ……………………………… 
                                                                                        (czytelny podpis ucznia powyżej 16 lat, 

                                                                                                             rodziców lub opiekunów prawnych) 
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