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UCHWAŁA NR XXXVII/322/2018
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz za
wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 14a
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994)

ustawy

z dnia

8 marca

1990 r.

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia
w konkursach wiedzy i olimpiadach oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne, uczniom Szkoły Podstawowej
(klasy IV - VIII)
oraz uczniom klas gimnazjalnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych
szkół podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
mgr Bartłomiej Westwalewicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/322/2018
Rady Gminy Wieprz
z dnia 30 maja 2018 r.
przyznawania
stypendium
Wójta
Gminy
Wieprz
za
wybitne
osiągnięcia
w konkursach wiedzy i olimpiadach oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne uczniom Szkół
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Stypendium przyznaje się za:
a) wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy i olimpiadach - zdobywcy tytułu finalisty lub laureata olimpiad,
konkursów przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, organizowanych zgodnie
z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów
i olimpiad, oraz pozostałych konkursów przedmiotowych
i tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
b) wybitne osiągnięcia artystyczne na szczeblu wojewódzkim lub co najmniej ogólnopolskim.
2. Stypendium przyznaje się uczniom Szkoły Podstawowej (klasy IV-VIII)
oraz uczniom klas gimnazjalnych szkół podstawowych za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym
poprzedzającym złożenie wniosku.
3. W przypadku spełniania warunków otrzymania stypendium w więcej niż jednej dziedzinie, uczeń może
otrzymać tylko jedno stypendium Wójta za dany rok szkolny w wybranej przez siebie dziedzinie.
§ 2. Kryteria przyznawania stypendium
1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy i olimpiadach
przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust 1 lit. a), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) oraz uczniowie klas gimnazjalnych szkół podstawowych są
finalistami lub laureatami: olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych,
organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania, bądź też są finalistami, laureatami innych konkursów przedmiotowych, tematycznych
organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, o których
mowa w § 1 ust. 1 lit. b), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) uzyskali czołowe miejsca (I, II lub III) w konkursach, przeglądach
i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim lub uzyskali czołowe miejsca w konkursach, przeglądach
i festiwalach szczebla wojewódzkiego i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania.
§ 3. Tryb przyznawania stypendium
1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) lub klas
gimnazjalnych szkół podstawowych na terenie Gminy Wieprz, niezależnie od ich sytuacji materialnej.
2. Wnioskodawcami o przyznanie stypendium mogą być rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub dyrektor
szkoły, do której uczeń uczęszcza.
3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
1) kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
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2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia
w olimpiadach i konkursach wiedzy, szczególne osiągnięcia artystyczne.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Wójt wzywa wnioskodawcę do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy bez
rozpoznania.
5. Wnioski o stypendium należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wieprz, po zakończeniu
roku szkolnego, jednak nie później niż do 15 lipca danego roku.
6. Do opiniowania wniosków o stypendium Wójt powołuje komisję stypendialną.
7. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt Gminy w odrębnym
zarządzeniu.
8. Stypendium w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznaje Wójt Gminy Wieprz w drodze
decyzji administracyjnej.
9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
z zastrzeżeniem ust. 4.
§ 4. Wysokość oraz wypłata stypendium
1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w postaci świadczenia pieniężnego w następujących
wysokościach:
Osiągnięcie
Laureat konkursu przedmiotowego i interdyscyplinarnego organizowanego
zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad
Finalista
konkursu
przedmiotowego
i interdyscyplinarnego organizowanego zgodnie z rozporządzeniem
MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
Laureat konkursu tematycznego organizowanego zgodnie
z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad
Finalista tematycznego organizowanego zgodnie z rozporządzeniem
MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
Laureat I miejsca innego konkursu przedmiotowego, tematycznego
organizowanego co najmniej na szczeblu wojewódzkim
Laureat(poza I miejscem), finalista innego konkursu przedmiotowego,
i tematycznego organizowanego co najmniej na szczeblu wojewódzkim
Osiągnięcia artystyczne miejsca (I, II lub III)
w konkursach,
przeglądach
i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim
Osiągnięcia artystyczne miejsca (I, II lub III)
w konkursach,
przeglądach
i festiwalach o zasięgu wojewódzkim

Wysokość stypendium brutto za
wybitne osiągnięcia (w zł)
1500

2. Stypendium ma charakter uznaniowy i nie rodzi roszczeń o jego przyznanie.

800

600

400
800
400
800
400
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3. Stypendium płatne jest do rąk rodzica ucznia lub jego opiekuna prawnego lub przekazywane przelewem
na wskazane konto bankowe.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
mgr Bartłomiej Westwalewicz
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/322/2018
Rady Gminy Wieprz
z dnia 30 maja 2018 r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia
za rok szkolny ...........................
I Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
II Informacje o szkole
Nazwa zespołu
Adres zespołu
Klasa
Typ szkoły**
Rok szkolny

Pieczątka szkoły

** szkoła podstawowa/klasa gimnazjalna szkoły podstawowej
III Adres zameldowania ucznia
Miejscowość
Nr domu
Kod pocztowy

_

IV Dane do korespondencji
Imię i nazwisko
Miejscowość
Nr domu
Kod pocztowy

_

V Dane dotyczące ewentualnej wypłaty stypendium
1. □ wypłata w kasie Urzędu Gminy***
2. □ wypłata na wskazany poniżej rachunek bankowy***
*** właściwe zaznaczyć
Nazwisko i imię właściciela rachunku
bankowego
Nazwa banku
Numer rachunku bankowego
VI Dziedzina osiągnięć ucznia
Pełna nazwa olimpiady/konkursu

Ocena
z zachowania
w roku
poprzedzającym złożenie wniosku

Uzyskane miejsce

szkolnym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data olimpiady/konkursu
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Wieprz z siedzibą przy ul. Centralnej 5, 34122 Wieprz, jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie 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) danych osobowych mojego dziecka
zawartych w formularzu, w celach związanych z przyznaniem stypendium za wybitne osiągnięcia.
Zgoda jest dobrowolna ale nie podanie danych wiąże się z brakiem możliwości otrzymania stypendium.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendium Wójta
Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach wiedzy oraz za wybitne osiągnięcia
artystyczne, uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz oraz akceptuję jego zapisy.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (*niepotrzebne skreślić) na bezterminowe, publiczne
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska przez Administratora
zarejestrowanych podczas uroczystego wręczenia stypendiów w celach związanych z promocją wydarzenia.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa Urzędu Gminy Wieprz, Facebook Urzędu
Gminy, dwumiesięcznik "Wieści z gminy Wieprz", internetowe portale informacyjne: mamnewsa.pl,
wadowice24.pl, wadowiceonline.pl, gazety: dziennik polski, kronika beskidzka, gazeta krakowska oraz
strony zespołów szkolno-przedszkolnych do których Państwa dziecko uczestniczy (Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Wieprzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana
Brzechwy we Frydrychowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego
w Przybradzu.)
Klauzula informacyjna
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych moich
i mojego dziecka. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów
związanych z przyznaniem stypendium przez Urząd Gminy Wieprz.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Dziecka jest Urząd Gminy Wieprz z siedzibą przy Centralnej 5, 34122 Wieprz,
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
e-mail iod@wieprz.pl lub listownie na adres Administratora ;
3. Dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu związanym z przyznaniem stypendium na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Uchwały Rady
Gminy Wieprz z dnia 30.05.2018r.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych dziecka będą Dane osobowe dziecka będą przechowywane przez
okres do wypłaty świadczenia oraz archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
……………………………………
………………………………………………..
Miejscowość, dnia
VII Opinia dyrektora szkoły

(czytelny podpis obojga rodziców / prawnych opiekunów)
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..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
………………………….......................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
mgr Bartłomiej Westwalewicz

