
UCHWAŁA NR XVIII/160/2020 
RADY GMINY RUSIEC 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zasad i form przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rusiec dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji dla 

uzdolnionych uczniów w Gminie Rusiec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1481 z późn. zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rusiec dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji 
dla uzdolnionych uczniów w Gminie Rusiec, określone w  „Regulaminie przyznawania jednorazowego 
stypendium Wójta Gminy Rusiec za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Rusiec”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na wypłatę stypendiów przeznacza się środki własne Gminy Rusiec. 

§ 3. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 uchwały, określa corocznie 
Rada Gminy Rusiec w uchwale budżetowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Foręc 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/160/2020 

Rady Gminy Rusiec 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Regulamin 
przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rusiec za wyniki w nauce dla uczniów szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Ustanawia się „stypendium Wójta Gminy Rusiec” jako wsparcie w nauce i rozwoju uzdolnień 
uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się uczniom klas 4-8 szkół podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Rusiec. 

3. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody za 
pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i możliwości. 

4. Stypendium przyznaje się jako jednorazowe świadczenie pieniężne i nie ma ono charakteru socjalnego. 

5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się w roku szkolnym, który kończy się w roku składania 
wniosków, w terminie do zakończenia roku szkolnego. 

6. Liczbę stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy Rusiec w zależności od wysokości środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie oraz liczby wniosków spełniających kryteria określone 
w § 2. 

7. W przypadku większej ilości wniosków, niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia 
otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen. 

Rozdział 2. 
Kryteria przyznawania stypendium 

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy posiadają co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) po ukończeniu klasy 4-8 szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen minimum z przedmiotów 
obowiązkowych w szkole podstawowej: 

a) 4,75- 4,99 – w wysokości 300,00 zł, 

b) 5,00  i powyżej – w wysokości 600,00 zł; 

2) w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, byli finalistami lub laureatami konkursów 
i olimpiad przedmiotowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późn. zm.) oraz konkursów i olimpiad ogłaszanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty lub Zarząd Województwa Szkolnego Związku Sportowego 
przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na ocenę z zachowania i średnią 
ocen za wyniki w nauce – w wysokości 400,00 zł. 

Rozdział 3. 
Tryb przyznawania stypendium 

§ 3. 1.  Podstawą przyznania stypendium jest: 

1) złożenie wniosku według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 

2) załączenie do wniosku kserokopii dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów, o których mowa 
w § 2 pkt 2 (dyplomów, wyróżnień, opinii, itp.), potwierdzających uzyskanie wysokiego wyniku. 
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2. Stypendium dla ucznia przekazywane jest przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy 
rodzica/prawnego opiekuna. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 
może złożyć: 

1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

2) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń; 

4. Wniosek powinien dotyczyć wyników i osiągnięć kandydata w roku szkolnym, w którym następuje 
zgłoszenie. 

5. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać  w Urzędzie Gminy Rusiec w terminie do 3 dni przed 
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

6. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7. Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpatrzenia, jeżeli: 

1) nie spełniają wymogów określonych w § 2, § 3 ust. 1 i § 3 ust. 3, 

2) zostały złożone po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5, 

3) są niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub niepodpisane. 

8. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Rusiec 
w formie zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów. 

9. Od rozstrzygnięcia Wójta, o którym mowa w § 3 ust. 8, odwołanie nie przysługuje. 

10. Stypendium wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia wniosków, na konto bankowe 
wskazane we wniosku. 

11. Stypendysta otrzymuje dyplom, poświadczający uzyskanie stypendium. 

12. Indywidualna wysokość stypendium motywacyjnego uzależniona jest od: rangi osiągniętego wyniku, 
kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok i liczby uczniów spełniających warunki wymienione 
w § 2. 

13. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników, 
o których mowa w § 2, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników. 

14. Przepisy niniejszego programu nie stanowią podstawy do roszczeń wnioskodawców. 

15. Przepis ust. 14 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych stypendiów. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Foręc 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rusiec za wyniki w nauce  za rok szkolny ……/....... 
dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec 

……………………………………. 

……………………………………. 

          (dane wnioskodawcy) 

Wnoszę o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rusiec uczniowi: 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, PESEL, imiona rodziców) 

………………………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania, tel. rodziców/prawnego opiekuna) 

1. Uczeń / uczennica uzyskał/a w roku szkolnym …………………./…………………. 

a) średnią ocen …………………………………. 

b) ocenę ze sprawowania ……………………….. 

w klasie ……………………………. (słownie) 

..............…………...............………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły i adres) 

2. Został laureatem /finalistą konkursu / olimpiady................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 

3. Został laureatem/finalistą zawodów sportowych / artystycznych ……………………..……………… 

.........…………..........……………………………………………………………………………............. 

…………………….......................    ……...……………………………. 

(data)                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 

1. Kserokopii dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów, o których mowa § 2 pkt 2 (dyplomów, 
wyróżnień, opinii, itp.), potwierdzających uzyskanie wysokiego wyniku. 

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dot. numeru rachunku bankowego wraz z zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych. 

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

Oświadczenie 

……………………………………                                ……………………… dnia…….………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

…………………………………… 

(data urodzenia) 

…………………………………… 

(adres zamieszkania) 

…………………………………… 

(telefon kontaktowy) 
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1. Niniejsze stypendium dla ucznia/uczennicy ……………………………………………………… 

należy przelać na konto nr: 

  -     -     -     -     -     -     

Należące do: ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………..…...…… 

(adres zamieszkania) 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
– RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
we wniosku o przyznanie stypendium. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany 
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. 

…………………………………… 

          (podpis) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwane dalej „RODO”, informuję, iż: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Rusiec z siedzibą 97-438 Rusiec, ul. 
Wieluńska 35 NIP: 769-205-00-57, REGON: 730934708. 

1. Wójt Gminy Rusiec, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować 
się pod nr tel. 436766044, email: joanna.foltynska@rusiec.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu – przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku 
o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Rusiec. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa w szczególności art. 9 ust. 2 RODO. 

5. Dane będą przechowywane przez okres zawartej umowy lub do odwołania zgody lub zgodnie 
z terminami wynikającymi z prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 

9. Potwierdzam, że zapoznałem/am się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

…………………………………… 

          (podpis)

Id: 2837F8A0-1500-498B-A99E-7353AF85715A. Podpisany Strona 2

mailto:joanna.foltynska@rusiec.pl



