
UCHWAŁA NR RG-X/93/19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów 

i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art.90t  ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2018 r, poz. 1457 ze zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1. Ustanawia się jednorazowe stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny.

§ 2. Szczegóły przyznawania stypendiów określa Regulamin „Gminnego programu wspierania dzieci
i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, 
poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” 
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów określa się corocznie
w uchwale budżetowej Gminy Sitkówka – Nowiny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG-X/93/19
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, 
osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”.

§ 1. Gmina Sitkówka - Nowiny przyjmuje „Gminny program wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół 
publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów 
i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” zwany dalej Programem.

§ 2. Celem Programu jest:

1) wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

2) stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

3) kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich

§ 3. 1. Realizacja Programu następuje poprzez wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze 
udzielania pomocy w formie materialnej.

2. W ramach programu przyznaje się jednorazowe stypendium za:

1) wyniki w nauce dla uczniów szkół publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny,

2) wybitne osiągnięcia artystyczne dla osób wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej,

3) wybitne osiągnięcia sportowe,

4) stypendium uczniowskie może zostać przyznane również uczniowi szczególnie wyróżniającemu się na tle połeczności 
szkolnej.

3. Komisja Stypendialna może przyznać również jednorazową nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne, mieszkańcowi Gminy Sitkówka - Nowiny, który promuje Gminę na arenie krajowej lub międzynarodowej. 
Kandydatami do nagrody mogą być mieszkańcy, którzy w chwili występowania o nagrodę byli uczniami realizującymi 
obowiązek nauki (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej).

4. Dokumentację stypendium stanowią:

1) kompletny wniosek o stypendium (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

2) protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnej.

5. Decyzję o przyznaniu stypendium, jak również o jego wysokości podejmuje Komisja Stypendialna, powołana 
zarządzeniem Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny. W skład Komisji wchodzą:

1) Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny (Zastępca Wójta lub Sekretarz),

2) Dyrektorzy jednostek oświatowych dla których Gmina Sitkówka – Nowiny jest organem prowadzącym,

3) Dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka – Nowiny.

6. Termin składania wniosków o stypendium sportowe lub artystyczne oraz za wysokie wyniki
w nauce: od 1 do 15 czerwca danego roku. Wnioski rozpatrywane będą do zakończenia danego roku szkolnego. Złożenie 
wniosku o stypendium nie stanowi gwarancji jego przyznania.

7. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia w roku szkolnym w którym składany jest wniosek.

8. Wnioski należy składać wyłącznie na formularzu stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wnioski niekompletne 
lub nieczytelne, jak również złożone na innym formularzu, nie będą rozpatrywane.

9. Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku szkolnym, w którym został złożony wniosek.

10. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów i nagród będzie corocznie ustalana w budżecie Gminy Sitkówka - 
Nowiny. W przypadku wyczerpania środków w danym roku budżetowym, złożone wnioski będą rozpatrywane w roku 
następnym.

§ 4. 1. O przyznanym stypendium, wnioskodawca będzie informowany pisemnie, mailowo bądź telefonicznie.

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne oraz za wysokie wyniki w nauce wypłacane będzie 
przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

§ 5. 
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I. Stypendium uczniowskie.

1. Stypendium uczniowskie za wyniki w nauce przyznawane będzie jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż 800,00 zł, 
uczniom szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, którzy spełnią łącznie 
poniższe warunki:

1) w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

2) w ostatnim roku nauki osiągnęli wysoką średnią ocen (min. 5,5) lub uzyskali wysokie wyniki w olimpiadach 
i konkursach o zasięgu ogólnopolskim.

2. Stypendium uczniowskie może zostać przyznane również uczniowi szczególnie wyróżniającemu się na tle 
społeczności szkolnej swoją pozytywną postawą i zachowaniem, jak również zaangażowaniem w pracę na rzecz innych 
osób np. w wolontariacie.

3. Stypendium uczniowskie może otrzymać również laureat olimpiad o zasięgu ogólnopolskim. W tym wypadku 
laureat otrzymuje stypendium w kwocie 600,00 zł.

4. Stypendium wręczane będzie przez Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny lub wyznaczoną przez Wójta osobę oraz 
członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka – Nowiny. na uroczystości zakończenia zajęć 
szkolnych w danym roku szkolnym.

5. Wniosek o stypendium uczniowskie składa Dyrektor szkoły (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do 
Regulaminu).

6. W związku z ograniczoną roczną kwotą w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny przeznaczoną na stypendia, 
dyrektor szkoły pod koniec roku szkolnego będzie informowany dla jakiej liczby uczniów może złożyć wniosek 
o przyznanie stypendium.

II. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne

1. Jednorazowe stypendium za osiągnięcia sportowe lub artystyczne będzie przyznawane zgodnie ze złożonym 
wnioskiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wniosek o stypendium za wybitne osiągniecia sportowe lub artystyczne składa Dyrektor szkoły.

3. Stypendium wręczane będzie przez Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny lub wyznaczoną przez Wójta osobę oraz 
członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka – Nowiny na uroczystości zakończenia zajęć szkolnych 
w danym roku szkolnym.

4. Stypendium może być przyznawane za osiągnięcia w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych za wybitne 
osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

5. Kandydatami do stypendium sportowego mogą być zawodnicy, spełniający następujące warunki:

1) są zrzeszeni w klubach sportowych lub reprezentują Gminę w zawodnictwie międzyszkolnym,

2) uprawiają dyscypliny sportowe objęte wykazem polskich związków sportowych Ministra Sportu i Turystyki,

3) w chwili przyznawania stypendium byli uczniami realizującymi obowiązek nauki w szkołach publicznych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej),

4) osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym wojewódzkim, krajowym lub 
międzynarodowym i godnie reprezentują Gminę Sitkówka - Nowiny,

5) cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają przepisów sportowych w danej dyscyplinie 
sportu.

6. Za osiągnięcia artystyczne stypendium przyznaje się laureatom konkursów i przeglądów o charakterze 
artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, a także laureatom posiadającym 
osiągnięcia i sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

7. Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznaje się laureatom, którzy w chwili przyznawania stypendium byli 
uczniami realizującymi obowiązek nauki w szkołach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka 
– Nowiny (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej).
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8. Wysokość stypendium sportowego lub artystycznego wynosi kwotę od 400,00 zł do 800,00 zł. Ostateczną wartość 
ustala Komisja Stypendialna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

„Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, 

osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY SITKÓWKA - NOWINY

w ramach „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, 
osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”.

I. DANE WNIOSKODAWCY
Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………
II. DANE OSOBOWE UCZNIA
Nazwisko: ………………………………………………..Imiona:……………………………………
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca, matki:……………………………………………………………………………

Nr legitymacji:……………………………………… Nr dowodu osobistego………………………..
III. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA

Miejscowość………………………….. Nr domu……………………Kod pocztowy………………..
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………….
IV. INFORMACJE O SZKOLE

Nazwa szkoły – adres: …………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Klasa: ………………………………………………………………………………………………….
V. UZASADNIENIE WNIOSKU
Osiągnięcia ucznia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, publikacje itp.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Aktywność ucznia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Średnia ocen: ……………………………........ Ocena z zachowania…………………………………
VI. OPINIA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ,KULTUROWEJ LUB SPORTOWEJ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

…………………………….                                                                        ……………………………
   (pieczątka placówki)                                                                                                        (data i podpis)
VII. ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIAGNIĘCIA UCZNIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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VIII. WSKAZANIE RACHUNKU BANKOWEGO
Stypendium należy wypłacić przelewem na rachunek bankowy NR:

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

będący własnością Rodzica/Opiekuna prawnego:…………………………………………………….
                                                                                                    ( imię i nazwisko)
IX. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY/POUCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem „Gminnego programu wspierania dzieci
i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez 
przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”.
Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do 
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1)Administratorem danych osobowych jest Gmina Sitkówka – Nowiny z siedzibą w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, 26-
052 Nowiny. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych : e-mail: iod@abi-net.pl 
2)Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie odbywać się wyłącznie na potrzeby związane z realizacją 
„Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe 
oraz artystyczne„ oraz  Regulaminu określającego warunki programu.
3)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku jest niezbędność realizacji Programu oraz 
niezbędność wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i/lub wypełnienia obowiązków prawnych 
nałożonych na Administratora.
4)Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz 
Administratora lub przez niego upoważnione, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych 
w obowiązujących przepisach prawa.
5)W granicach określonych Rozporządzeniem 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  posiadam prawo do:
- żądanie dostępu do treści swoich danych osobowych,

- żądanie sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku 
Administratora, lub do wykonania żądania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych 
osobowych.
6)Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych  osobowych narusza przepisy 
ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.
7)Podanie danych osobowych wynika z konieczności realizacji Programu oraz niezbędności wykonania zadań 
realizowanych w interesie publicznym i/lub wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
8)Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt.2 oraz przez 
okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwum.

……………………………………..                                           ……………………………………..
(miejscowość, data)                                                                  (podpis wnioskodawcy)
X. ADNOTACJE URZĘDOWE
Komisja stypendialna przyznaje / nie przyznaje:

…………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko)

Stypendium w wysokości …………………………słownie: ………………………………………..
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Podpisy Komisji Stypendialnej:

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Nowiny, dnia …………….

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z

2019 r. poz. 506 ) oraz art. 90t ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2018 r, poz. 1457 ze zm.) Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów

naukowych, sportowych lub artystycznych dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze szkół publicznych dla

których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny;

Uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół

publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie

stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” podejmuje się

celem promowania i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, stymulowania ich aktywności

twórczej oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. Uchwała ma charakter motywujący. Szeroko

rozumiane wsparcie uczniów wybitnie zdolnych winno być jednym z priorytetów każdego samorządu, dla

którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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