UCHWAŁA NR XLVIII/398/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania nagród Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dla
uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zakwalifikowanych do
uczestnictwa w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, uczących się w gimnazjach Gminy Nowa Wieś
Lęborska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania i przekazywania nagród Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dla
uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zakwalifikowanych do
uczestnictwa w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, uczących się w gimnazjach Gminy Nowa Wieś
Lęborska, zwanych dalej nagrodami, 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 finansowych przeznaczonych na nagrody określana będzie każdorazowo na dany rok
budżetowy w uchwale budżetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
mgr Zdzisław Korda
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/398/14
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA NAGRÓD WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ
LĘBORSKA DLA UCZNIÓW O SZCZEGÓLNYCH UZDOLNIENIACH W ZAKRESIE MATEMATYKI,
FIZYKI I INFORMATYKI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W LOKALNYM
CENTRUM NAUCZANIA KREATYWNEGO, UCZĄCYCH SIĘ W GIMNAZJACH GMINY NOWA
WIEŚ LĘBORSKA
Postanowienia wstępne
§ 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki przyznawania i przekazywania nagród
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki
i informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, uczących się
w gimnazjach Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 2. Głównym celem programu wsparcia jest umożliwienie wszystkim zakwalifikowanym do programu
uczniom, bez względu na ich status materialny, udziału w planowanych w ramach programu formach wspierania
uczniów uzdolnionych w szczególności, takich jak: zajęcia pozalekcyjne, spotkania akademickie, wyjazdy
edukacyjne np. na uczelnię.
Warunki przyznawania nagród
§ 3. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami rekrutacji
przedstawionymi w uchwale nr XXX/254/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK) zostali zakwalifikowani do
uczestnictwa w zajęciach LCNK.
Tryb przyznawania i przekazywania nagród
§ 4. 1. Po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do programu rodzic lub opiekun prawny ucznia jest
zobowiązany w terminie wskazanym przez osobę kierującą programem, zwaną dalej koordynatorem, nie później
jednak niż do dnia 30 października każdego roku, dostarczyć do koordynatora formularz danych nagrodzonego,
niezbędny do przekazania nagrody w formie finansowej. Wzór formularza danych nagrodzonego stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu..
2. Niedostarczenie w terminie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem
ucznia przy przyznawaniu nagrody.
3. W roku szkolnym 2013/2014 formularz, o którym mowa w ust.1 należy dostarczyć do koordynatora
w terminie do dnia 23 maja 2014 roku.
4. Koordynator dokonuje weryfikacji dokumentu, o którym mowa w ust. 1, a następnie przedkłada w styczniu
i w maju każdego roku, a w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 30 maja 2014 roku do Urzędu Gminy Nowa Wieś
Lęborska wykaz osób uprawnionych do przyznania nagrody.
5. Wysokość nagrody dla uczniów zakwalifikowanych do programu wynosi 400 zł rocznie.
6. Nagroda będzie wypłacana w dwóch równych transzach w terminie do końca lutego i do końca czerwca
danego roku.
7. W roku szkolnym 2013/2014 nagroda zostanie wypłacona jednorazowo do końca czerwca 2014 roku.
Utrata prawa do nagrody
§ 5. 1. Uprawniony uczeń traci prawo do nagrody, jeżeli dotyczyć go będzie, co najmniej jeden z poniższych
warunków:
1) złoży rezygnację z udziału w programie,
2) złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z nagrody,
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3) bez usprawiedliwienia opuści pięć kolejnych zajęć pozalekcyjnych,
4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach pozalekcyjnych przekroczy 30 % łącznej
przewidzianej liczby godzin,
5) zakończy naukę w szkole położonej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
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Załącznik do regulaminu przyznawania nagród Wójta
Gminy Nowa Wieś Lęborska dla uczniów
o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki,
fizyki i informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa
w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego

FORMULARZ DANYCH NAGRODZONEGO:
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….......
2. Adres zamieszkania: ul. ………………………….. nr domu/nr lokalu …………………….
miejscowość: ………………………………………………………....
kod pocztowy ………………………. poczta ……………………….
gmina ………………………………………………………………...
powiat ………………………………………………………………...
3. Nr telefonu ……………………….
4. Data urodzenia …………………...
5. Numer PESEL:

6. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………..
7. Urząd Skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika:
………………………………………………………………………………………………..
8. Nazwa banku ………………………………………………………………………………...
9. Nr rachunku bankowego:

10. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego ………………………………………….
…………………………………………
(data i podpis rodzica/
opiekuna prawnego osoby nagrodzonej)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu danych nagrodzonego w celu
przyznania Nagród Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

………………………………………………
( podpis osoby, której wyżej wymienione dane dotyczą)
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w związku z realizacją obowiązku informacyjnego, który wynika z art. 24
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jako
administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania nagród w ramach gminnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży o szczególnych predyspozycjach w zakresie
matematyki, fizyki i informatyki.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.). Nagrodzony ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
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Uzasadnienie
Samorząd, jako podmiot odpowiedzialny za jakość życia, zobowiązany jest zapewnić dzieciom i młodzieży
odpowiednie warunki do kształtowania i rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. Ustanowienie regulaminu
przyznawania i przekazywania nagród Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska ma na celu wspieranie i promowanie
uczniów gimnazjów Gminy o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz
zachęcanie pozostałych dzieci i młodzieży do wytrwałego dążenia do zdobywania szczególnych osiągnięć w nauce.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów.
W zawiązku z powyższym, projekt uchwały przygotowano w celu określenia zasad przyznawania
i przekazywania nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa
w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego.
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