UCHWAŁA NR XLV/83/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz
Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów
Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W ramach Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych określa się warunki i tryb
przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce lub
osiągnięcia artystyczne dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
w roku szkolnym 2018/2019, ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych zamieszkałych
w Gminie Pruszcz Gdański.
§ 2. Warunki i tryb przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański, o których
mowa w § 1 określa Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Liczbę stypendiów, o których mowa w § 1 oraz ich wysokość ustala corocznie Wójt
Gminy Pruszcz Gdański w drodze zarządzenia.
§ 4. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczane
w budżecie Gminy Pruszcz Gdański.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 września
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz
Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
§ 6. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Załącznik do uchwały Nr XLV/83/2018
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 12 października 2018 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY PRUSZCZ
GDAŃSKI
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne
osiągnięcia artystyczne przyznawane jest:
1) najlepszym maturzystom z terenu Gminy Pruszcz Gdański,
2) uzdolnionym artystycznie uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
w roku szkolnym 2018/2019, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – zamieszkałych
na terenie Gminy Pruszcz Gdański,
3) zdobywającym wybitne osiągnięcia w nauce uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych,
klas gimnazjalnych w roku szkolny 2018/2019,szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
ponadpodstawowych – zamieszkałych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz Gdański,
b) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
c) uczniu z terenu Gminy Pruszcz Gdański - należy przez to rozumieć uczniów zamieszkałych
z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
II. Kategorie stypendiów
§ 3. 1. Stypendium przyznawane będzie w następujących kategoriach:
1) Kategoria I
Stypendium może otrzymać uczeń z terenu Gminy Pruszcz Gdański szkoły
ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, który uzyskał najwyższy wynik punktowy w danej
szkole z egzaminu maturalnego oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
a) jest laureatem olimpiady, konkursu na szczeblu ogólnopolskim,
b) osiągnął średnią ocen co najmniej 4,8
2) Kategoria II
Stypendium może otrzymać uczeń z terenu Gminy Pruszcz Gdański, który jest laureatem
olimpiady, konkursu na szczeblu ogólnopolskim, zwycięzcą olimpiady, konkursu
ogólnopolskiego – I, II, III miejsce, laureatem, finalistą konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz osiągnął średnią ocen co najmniej:
a) 5,5 – dla klas IV – VI szkół podstawowych,
b) 5,3 – dla klas VII – VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 klas
gimnazjalnych,
c) 4,8 – dla szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych.
3) Kategoria III
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Stypendium może otrzymać uczeń z terenu Gminy Pruszcz Gdański, który jest laureatem
olimpiady, konkursu na szczeblu wojewódzkim, zwycięzcą olimpiady, konkursu wojewódzkiego
– I, II, III miejsce oraz osiągnął średnią ocen co najmniej:
a) 5,5 – dla klas IV – VI szkół podstawowych,
b) 5,3 – dla klas VII – VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 klas
gimnazjalnych,
c) 4,8 – dla szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych.
III. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium.
§ 4. Zasady składania wniosków.
1. Kategoria I – maturzyści:
- wniosek wraz z uzasadnieniem i udokumentowanymi osiągnięciami oraz oświadczeniem
o zamieszkaniu z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Pruszcz Gdański, może złożyć
sam absolwent lub w jego imieniu szkoła. Wniosek musi być potwierdzony przez dyrektora
szkoły.
2. Kategoria II i III – uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w roku szkolnym
2018/2019 z terenu Gminy Pruszcz Gdański, szkół ponadgimnazjalnych, szkół
ponadpodstawowych:
1) szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański;
wniosek podpisany przez dyrektora wraz z uzasadnieniem i udokumentowanymi
osiągnięciami składa rodzic/ opiekun prawny, dyrektor szkoły po końcowej radzie
klasyfikacyjnej uczniów w danym roku szkolnym,
2) szkoły dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym;
wniosek podpisany przez dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem i udokumentowanymi
osiągnięciami oraz oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie Gminy Pruszcz Gdański składa
uczeń po ukończeniu 18-ego roku życia, rodzic/ opiekun prawny lub w jego imieniu szkoła.
3) Podmioty, o których mowa w pkt. 1 i 2 składają wniosek o przyznanie stypendium dla
danego ucznia tylko w jednej kategorii.
3. Dla wszystkich stypendiów obowiązuje jeden wzór wniosku, który stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.
§ 5. 1. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca każdego roku, a w przypadku
stypendium dla najlepszego maturzysty 10 dni po terminie ogłoszenia wyników egzaminu
maturalnego.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 6. 1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański powołuje komisję stypendialną o charakterze
opiniodawczym.
2. W skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Pruszcz Gdański
i przedstawiciel Rady Gminy Pruszcz Gdański.
3. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym oraz dokonuje oceny osiągnięć
naukowych i artystycznych typując kandydatów do przyznania stypendium Wójta Gminy
Pruszcz Gdański i przedstawia Wójtowi listę kandydatów w celu zatwierdzenia.
4. Wójt zatwierdza listę kandydatów przedstawioną przez komisję stypendialną w terminie
3 dni od dnia przedłożenia.
§ 7. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie, o którym mowa w § 8.
IV. Postanowienia końcowe
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§ 8. O przyznanych uczniom stypendiach, terminie wypłaty stypendium i dacie wręczenia
dyplomów nagrodzonym uczniom wnioskodawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
Wzór
WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KLAS GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM
2018/2019,
PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH.
KATEGORIA …………………………….*
PEŁNOLETNI UCZEŃ, RODZIC, PRAWNY OPIEKUN, DYREKTOR SZKOŁY
( właściwe podkreślić)

Imię i nazwisko
(wypełnić literami drukowanymi – czytelnie)
Adres
Telefon
Nr konta bankowego
INFORMACJA O UCZNIU
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania – oświadczenie
Telefon
INFORMACJA O SZKOLE (wypełnia dyrektor szkoły)
Nazwa i adres szkoły

*

Wybrać kategorię zgodnie z kryterium zawartym w regulaminie.

Klasa do której uczęszczał uczeń
w roku, którego dotyczy wniosek
wychowawca
Średnia ocen klasyfikacji końcoworocznej
Najlepszy wynik punktowy egzaminu maturalnego
w szkole do której uczęszczał uczeń
(wypełnia dyrektor dla maturzysty)
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Data i podpis dyrektora szkoły
Data……………………..

podpis …………………

INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA W DANYM ROKU SZKOLNYM
Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć naukowych ucznia:
(w załączeniu kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia)

Tytuł lub zdobyte miejsce……………………………………………………………………………..
Nazwa konkursu……………………………………………………………………………………...
Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia w konkursach artystycznych,

(w załączeniu kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tytuł lub zdobyte miejsce…………………………………………………………………………….
Nazwa konkursu …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych
do celów kontaktowych/budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni
publicznej i w mediach*
Wyrażam zgodę

(* należy zaznaczyć x w kratce )
Data ……………………………….

Data

podpis ……………………………..

podpis ……………………………….

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku:
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających szczególne
osiągnięcia ucznia. (Potwierdzenie zgodności z oryginałem),
UWAGA;
1. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca każdego roku.
2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański.
KLAUZULA INFORMACYJNA – „stypendia Wójta Gminy Pruszcz Gdański”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Wójt Gminy Pruszcz Gdański
informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz
Gdański.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod
adresem e-mail iod@pruszczgdanski.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium za
wybitne osiągnięcia w nauce/wybitne osiągnięcia artystyczne na podstawie uchwały Rady
Gminy Pruszcz Gdański w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów
Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągniecia artystyczne
dla uczniów w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: bank obsługujący jednostkę, redakcje
lokalnej prasy, podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe i prawne oraz inne
organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych
osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
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.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.
Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Pruszcz Gdański
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kompetencjach Rady Gminy
pozostaje możliwość podejmowania uchwał w sprawie określenia szczegółowych warunków
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla
uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach po przyjęciu Gminnego
Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Uczniowie ubiegający się o stypendia Wójta Gminy Pruszcz Gdański legitymują się
wysokimi wynikami w nauce oraz bardzo dobrym zachowaniem lub wysokimi osiągnięciami
artystycznymi.
Gmina Pruszcz Gdański uznała, że należy wspierać aktywnych, pracowitych, otwartych na
wiedzę i świat zdolnych uczniów. Uczniowie ubiegający się o stypendium Wójta promują swoją
miejscowość i Gminę poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych,
na których potwierdzają swoje wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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