
UCHWAŁA NR XXXIII/226/2022 
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE 

z dnia 8 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla 
uzdolnionych uczniów   szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Mikołajki 

Pomorskie 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021r.  
poz. 1915) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla 
uzdolnionych uczniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Środki finansowe na stypendia, o których mowa §1 będą corocznie zabezpieczane w budżecie Gminy 
Mikołajki Pomorskie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 maja 2013 r. 
w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Elżbieta Zamojska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/226/2022 

Rady Gminy Mikołajki Pomorskie 

z dnia 8 lutego 2022 r. 

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych pobierających naukę 

na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie 

§ 1. 1) Celem przyznania Stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, zwanym dalej „stypendium”, 
jest promowanie uczniów wybitnie zdolnych, posiadających szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne 
i bardzo dobre wyniki w nauce. 

2) Stypendium przyznawane jest raz w roku, w terminie do 31 sierpnia - za wybitne osiągnięcia uczniów 
uzyskane w danym roku szkolnym. 

3) Stypendium ma charakter motywacyjny. 

4) Do ubiegania się o stypendium maja prawo uczniowie klas IV-VIII (uczniowie-absolwenci, którzy 
w danym roku ukończyli naukę) szkół podstawowych, pobierających naukę na terenie Gminy Mikołajki 
Pomorskie, bez względu na miejsce zamieszkania. 

§ 2. 1) Stypendium przyznawane będzie w następujących kategoriach: 

Kryteria 
Minimalna 
wysokość 

stypendium 

1)Kategoria I -za wysokie wyniki w nauce 

Stypendium może otrzymać uczeń pobierający naukę w szkole podstawowej na 
terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał średnią ocen: 
a)5,40 ÷ 5,50 – dla klas IV-VI  
b)5,20 ÷ 5,30 – dla klas VII-VIII  

 
 
 

500,00 zł 

c)5,51 ÷ 5,60 – dla klas IV-VI 
d)5,31÷ 5,40 – dla klas VII-VIII   600,00 zł 

e)5,61 ÷ 5,70 – dla klas IV-VI 
f)5,41 ÷ 5,50 – dla klas VII-VIII  700,00 zł 

g)powyżej 5,71 – dla klas IV-VI 
h)powyżej 5,51 – dla klas VII-VIII   800,00 zł 

2)Kategoria II- za osiągnięcia naukowe 

Stypendium może otrzymać uczeń pobierający naukę w szkole podstawowej na 
terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, który:  
-   w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 
- uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, organizowanych przez MEiN i Kuratora Oświaty, na 
szczeblu: 
a) powiatowym lub regionalnym (od I do III miejsca),   

 
 
 
 
 
 

600,00 zł 
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b)wojewódzkim lub ogólnopolskim (minimum IV miejsce)  700,00 zł 

3)Kategoria III- za osiągnięcia artystyczne 

Stypendium może otrzymać uczeń pobierający naukę w szkole podstawowej na 
terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, który: 
-  w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 
- uzyskał wysoki wynik w konkursach artystycznych (np. plastycznych, 
muzycznych) organizowanych przez inne podmioty nie wymienione w 
kategorii II na szczeblu: 
a)  powiatowym lub regionalnym (I miejsce),  

 
 
 
 
 
 

600,00 zł 

b)wojewódzkim lub ogólnopolskim (od I do III miejsca) 700,00 zł 

2) Uczeń może uzyskać stypendium w jednej kategorii. Kwota stypendium nie sumuje się, przy spełnianiu 
kilku kryteriów przez ucznia.  Uczeń otrzymuje stypendium w najwyższej wysokości, jaką może uzyskać, 
przy spełnianiu kryteriów. 

§ 3. 1) Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. 

2) Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły, do której uczeń uczęszcza, potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w regulaminie 
(dyplomów, wyróżnień, świadectw szkolnych itp.). 

3) Wnioski   wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich do dnia 
30 czerwca danego roku szkolnego. 

4) Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

§ 4. 4. 1)W celu analizy złożonych wniosków o stypendium, Wójt Gminy w drodze Zarządzenia powołuje 
Komisję Stypendialną w 3-osobowym składzie. 

2) Komisja stypendialna sprawdza wnioski pod względem formalnym, dokonuje oceny osiągnięć naukowych 
i artystycznych oraz proponuje wysokość stypendium dla poszczególnych uczniów. 

3) Komisji stypendialnej przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie. 

4) Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

5) O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie po zapoznaniu się 
z opinią komisji stypendialnej. 

§ 5. 5. 1)  O przyznaniu stypendium rozstrzyga Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie i informuje 
o rozstrzygnięciu pisemnie rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. Od rozstrzygnięcia Wójta Gminy Mikołajki 
Pomorskie nie przysługuje odwołanie.    

2) Lista uczniów, którym przyznano stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy 
Mikołajki Pomorskie. 
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§ 6. Stypendium przekazywane jest jednorazowo przelewem na wskazany we wniosku    rachunek bankowy 
rodzica/opiekuna prawnego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Elżbieta Zamojska 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

tytuł Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych pobierających naukę 

na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

I. W dniu ………roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr  ……. Wójta 
Gminy mikołajki Pomorskie z dnia ………………..roku. Komisja w składzie: 

1) ………………………………- przewodniczący Komisji, 

2) ………………………………- członek Komisji, 

3) ………………………………- członek Komisji, podjęła czynności konkursowe. 

II. Komisja dokonała weryfikacji i kwalifikacji wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Mikołajki 
Pomorskie. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, co następuje: 

1) Ogólna liczba złożonych wniosków- ………szt. 

2) Liczba wniosków, które zostały rozpatrzone- ……………. szt., w tym w kategorii: 

a) wysokie wyniki w nauce - ……szt., 

b) osiągnięcia naukowe - ………szt., 

c) osiągnięcia artystyczne- ………szt. 

3) Ogólna liczba wniosków pozostawionych bez rozpoznania- …………szt., w tym: 

a) z powodu niezachowania terminu złożenia- ………. szt. 

b) wnioski niekompletne, niespełniające kryteriów formalnych- ……. szt. 

III. Wykaz zakwalifikowanych wniosków wraz z propozycją wysokości stypendium dla każdego ucznia: 

Lp. Nazwisko i imię 
ucznia 

Ocena z 
zachowani

a 

Średnia 
ocen 

Nazwa 
konkursu/olimpiad

y 

Ranga, 
miejsce 

Proponowana 
kwota 

stypendium 
1       
2       
3       
4       
5       

IV. Uwagi  ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

V. Protokół został odczytany i podpisany przez członków Komisji Stypendialnej. Podpisy członków Komisji 
Stypendialnej: 

1. …………………….………………….…………     (podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej) 

2. ………………………….………………………..  (podpis członka Komisji Stypendialnej) 

3. ……………………………………………………  (podpis członka Komisji Stypendialnej)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/226/2022 

Rady Gminy Mikołajki Pomorskie 

z dnia 8 lutego 2022 r. 

WNIOSEK o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie 
KATEGORIA: za wysokie wyniku w nauce, 

 za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia artystyczne  
(właściwe podkreślić) 

1. Dane wnioskodawcy 

Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia  

Imię rodzica/opiekuna prawnego ucznia  

Adres zamieszkania  
Telefon  
Nr rachunku bankowego  

2. Dane ucznia 

Nazwisko ucznia  

Imię ucznia  
Adres zamieszkania  
Nazwa szkoły, klasa   
Rok szkolny   

3. Potwierdzenie spełnienia warunków przyznania stypendium 

Uzyskana przez ucznia w obecnym roku szkolnym w wyniku 
klasyfikacji rocznej średnia ocen 

 

Uzyskane przez ucznia w obecnym roku szkolnym tytuły laureata bądź finalisty olimpiady lub 
konkursu o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym  

Nazwa konkursu/olimpiady 
Ranga (zasięg)  

(ogólnopolski, wojewódzki, 
powiatowy) 

Uzyskany tytuł/ miejsce 
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4. Załączniki (kopie potwierdzające osiągnięcia): 

1) ……………………………………………………………….…………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………... 

3) ……………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………….  Ja niżej 
podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych 
mojego dziecka zawartych we wniosku o przyznanie stypendium w celach związanych z przyznaniem oraz 
wypłatą stypendium oraz na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Gminy 
Mikołajki Pomorskie w celu promowania uczniów uzdolnionych.   ……………………………. 
    …………...……………………….     (miejscowość i data)   

     (podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 
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5. Decyzja Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie. Przyznaję/nie przyznaję* stypendium jednorazowe 
w kwocie ………………...………… ……………………………………..(data i podpis Wójta Gminy)*niewłaściwe 
skreślić W załączeniu Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych. KAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, tel. 
55 640 43 57 Inspektor ochrony danych Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Dariusz 
Klimowski. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: IOD@fioi.org, tel. 552394874 Cel przetwarzania 
Państwa dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce 
i wybitne osiągnięcia artystyczne oraz promowanie wydarzenia w zakresie przetwarzania wizerunku. Podstawa 
przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1)  w związku 
z uchwałą Rady Gminy Mikołajki Pomorskie  w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium 
Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla  uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na 
terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku w związku z art. 81  
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach. Obowiązek podania danych Podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją 
niepodania danych jest brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o stypendium.  Podanie danych w zakresie 
niewymaganym przez przepisy prawa jest dobrowolne, a odmowa podania nie powoduje żadnych 
konsekwencji. Okres przechowywania danych Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa 
będą archiwizowane przez okres 5 lat liczone od roku następnego po zakończeniu wypłaty stypendium. Dane 
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Odbiorcy 
danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Po upublicznieniu 
zdjęć w Internecie, dostęp do nich będzie miał każdy kto odwiedzi stronę internetową. Prawa osób Ma 
Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania 
ich sprostowania lub usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, 
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto ma Pani/Pan prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz żądać usunięcia 
danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres e-mail lub 
korespondencyjny administratora. Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody 
należy złożyć pisemnie do administratora danych. Oświadczam, że zapoznałam/em się z wyżej 
przedstawionymi informacjami.…………………………….    
 …………...……………………….                    (miejscowość i data)         (podpis 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Elżbieta Zamojska 

 
1) RODO - Rozporządzenie 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) 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy 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 pobierającym naukę na terenie danej
jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy,
w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach po przyjęciu
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół. Podstawowych.

Uczniowie ubiegający się o stypendia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie legitymują się wysokimi
wynikami w nauce lub wysokimi osiągnięciami artystycznymi oraz promują swoją miejscowość i Gminę
poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych, na których potwierdzają swoje
wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.
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