
UCHWAŁA NR XII/141/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1481 z późn. zm.)

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Środki finansowe na zadanie określone w § 1 planuje Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska w budżecie 
Gminy. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów, o których mowa w § 1, ustalana jest 
każdorazowo na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVIII/399/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 kwietnia 2014 roku 
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

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

 

Z-ca Przewodniczącego Rady 
Gminy

Katarzyna Frankowska-
Kręcisz
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Załącznik do uchwały Nr XII/141/19
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 28 października 2019 r.

Regulamin
udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

§ 1. 1.  Stypendia, o których mowa w niniejszym regulaminie przyznawane są w ramach środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska na dany rok budżetowy. 

2. Liczba i wysokość przyznanych w danym roku budżetowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty 
zagwarantowanej na ten cel w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 2. Stypendia przyznawane są uczniom za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce uzyskane w roku 
szkolnym poprzedzającym rok, w którym zostanie przyznane stypendium.

§ 3. Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) pobiera naukę w szkole podstawowej położonej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska,

2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:

a) w klasach IV - VI szkoły podstawowej co najmniej 5,75 i co najmniej wzorową ocenę z zachowania,

b) w klasach VII - VIII szkoły podstawowej 5,50 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3) jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu wojewódzkim, 
krajowym lub międzynarodowym.

§ 4. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I - III szkoły podstawowej. 

§ 5. 1.  Prawo zgłaszania kandydatów na stypendystów przysługuje: 

- dyrektorom szkół, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,

- rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.

2. Do każdego wniosku musi być dołączona:

a) kopia świadectwa szkolnego potwierdzona za zgodność z oryginałem,

b) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających 
osiągnięcia, o których mowa w § 3 pkt. 3.

3. Wnioski wraz z dokumentami składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu 
w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w terminie do 15 sierpnia danego roku.

§ 6. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 
zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

§ 7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a) złożenia po terminie;

b) wycofania przez wnioskodawcę,

c) braków formalnych, jeżeli nie uzupełniono ich w terminie.

§ 8. Stypendia przyznaje wójt gminy. Decyzja wójta gminy jest ostateczna - nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 9. O przyznanych stypendiach informuje się wnioskodawców w terminie 14 dni od podjętej przez wójta 
gminy decyzji. 

§ 10. Wypłaty stypendium dokonuje się w miesiącu październiku danego roku w kasie urzędu gminy lub 
przelewem na konto wskazane we wniosku. 
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Załącznik 

do Regulaminu udzielania stypendiów 

dla uzdolnionych uczniów 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

 
Imię i nazwisko.......................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ul. ................................. nr domu/nr lokalu ............................................................ 

miejscowość ...............................................kod pocztowy/poczta ............................................................ 

Nr telefonu .......................................................... Data urodzenia ............................................................ 

Nazwa szkoły ............................................................................................................................................ 

Klasa .......................................................................................................................................................... 

OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym zostanie przyznane stypendium 
 

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

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

 Średnia ocen na koniec roku szkolnego ……………………............................................................ 

 Ocena z zachowania …………………………………………............................................................. 

Przyznane stypendium (proszę zaznaczyć właściwe pole) 

 

 zostanie odebrane w kasie Urzędu Gminy 

 proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

……………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z 

dnia 28 września 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych. 

 

 

 

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

.... 

(data i czytelny podpis ucznia) 

 

Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję innego stypendium* 

…………………………………………….. 
(data i czytelny podpis ucznia) 
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Opinia Rady Pedagogicznej (w przypadku wniosku składanego przez Dyrektora Szkoły): 
 

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

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

 

Decyzja Wójta Gminy 

przyznaję/ nie przyznaję* 

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

(podpis Wójta Gminy) 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84- 

351 Nowa Weiss Lęborska, kontakt telefoniczny: 59 8612 428. 

2. Administrator powołał inspektora danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą 

adresu e-mail: aleksandra.etmanska@nwl.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja procesu przyznania stypendium na 

podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, UCHWAŁA NR XI/..../2019 RADY 

GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych (podmioty przetwarzające). 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 

zakończono postępowanie. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Wniosku. 

10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/141/19

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 28 października 2019 roku

Przedmiotem uchwały jest ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych

1.Przedstawienie istniejącego stanu:
Zasady przyznawania stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych są w chwili obecnej uregulowane w
uchwale nr XLVIII/399/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie
udzielenia stypendiów dla uczniów.

2.Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:
Zgodnie z art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1990 roku o systemie oświaty, jednostki samorządu
terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:

a) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i  młodzieży,
b) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Pragnąc wspierać rozwój edukacyjny uczniów w różnych dziedzinach życia, motywować ich do ociągania
jak najwyższych wyników naukowych, stworzono Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których
się kształcą lub uzyskują inne znaczące osiągnięcia. Program ten wprowadzono uchwałą nr XLVIII/385/14
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 marca 2014 roku.
W wyniku reformy ustroju szkolnego, zapoczątkowanej 1 września 2017 roku, rok szkolny 2018/2019 jest
ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów, ponieważ ulegają one likwidacji poprzez wygaszanie.
Obowiązkiem organu prowadzącego dotychczasowe gimnazjum jest stwierdzenie w drodze uchwały do 30
listopada 2019 roku zakończenie jego działalności.

3.Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Różnice między stanem dotychczasowym, a stanem projektowanym dotyczą głównie zmian wynikających z
reformy edukacji, tj wykreślenie z zapisów uchwały dotyczących klas gimnazjalnych, które w obecnym
systemie oświaty przestały funkcjonować.

4.Charakterystyka skutków społecznych i gospodarczych:
Nie dotyczy

5.Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:
Przyjęcie projektu uchwały nie spowoduję skutków finansowych

6. Źródła finansowania:
Nie dotyczy.
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