
UCHWAŁA Nr VII/437/18 

Rady Gminy Kościerzyna 

z  dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 

roku w sprawie określenia zasad przyznawania  Stypendium Edukacyjnego 

Gminy Kościerzyna 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U.2018 z dnia 2018.05.24 , poz. 994) Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie 

określenia zasad przyznawania  Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna (publikacja w 

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.08.2012r., poz. 2624, zmiana :  Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 

24.06.2014r., poz. 2217) wprowadza się następujące zmiany : 

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie : 

Ustanawia się “Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna” , jako wyróżnienie dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów ( do czasu ich 

wygaśnięcia ), dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów mających stałe miejsce 

zamieszkania na terenie Gminy Kościerzyna. 

2) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie : 

Prawo do ubiegania się o stypendium Edukacyjne Gminy  Kościerzyna przysługuje za 

osiągnięcia w nauce: 

a) Studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych zlokalizowanych w obrębie RP do 

ukończenia 26 roku życia, 

b) Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dziennych pod 

warunkiem podjęcia studiów stacjonarnych, 

c) Uczniom szkół podstawowych klas V-VIII, gimnazjów ( do czasu ich wygaśnięcia ) i 

szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych dziennych. 

3) § 3 I. Zasady ogólne, ust.1 otrzymuje brzmienie : 

Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w postaci jednorazowego 

dofinansowania w wysokości : 

a) 35% kwoty wyodrębnionej w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla studentów, 

b) 15% kwoty wyodrębnionej w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 

c) - 30% kwoty wyodrębnionej  w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół podstawowych w roku 2018 



- 40% kwoty wyodrębnionej  w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół podstawowych w roku 2019 

 - 50% kwoty wyodrębnionej  w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół podstawowych w roku 2020 i w latach kolejnych, 

d)  - 20% kwoty wyodrębnionej w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku 2018 

 - 10% kwoty wyodrębnionej w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku 2019. 

4) § 3 II Kryteria przyznawania, ust.2 otrzymuje brzmienie : 

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał co 

najmniej: 

a) w przypadku uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół 

ponadpodstawowych średnią 5,20 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

b) w przypadku uczniów i absolwentów gimnazjów średnią 5,30 z ocen 

uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

c) w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych średnią 5,50 z ocen 

uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

d) w przypadku uczniów klas VII i absolwentów szkół podstawowych średnią 5,30 

z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

a ponadto spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów : 

 Jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych w tym 

międzynarodowych, ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego, 

 Legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne 

uzdolnienia, 

 Aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska . 

5) Wzór wniosku, o którym mowa w §4 ust.3,  stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. 

 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

           Andrzej Bober 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do uchwały Nr VII/437/18 w sprawie  zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy 

Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania  

Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  

STYPENDIUM EDUKACYJNEGO GMINY KOŚCIERZYNA 

 
 

1. Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………. 

3. Adres stałego zamieszkania ……………………………………………………………………………………… 

4. Numer telefonu kontaktowego…………………………………………………………………………………… 

5. Szkoła/Uczelnia/Wydział*.………………………………………………………………………………………. 

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

6. Uczniowie klas I proszeni są o podanie jakiej szkoły są absolwentami 

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

7. Klasa/rok* (na rozpoczynający się rok szkolny/akademicki)……………………………………………………. 

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

8. Uzyskana średnia**………………………………………………………………………………………………. 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... ................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

……………………………… 

(podpis składającego wniosek) 

 

Załączniki potwierdzające uzyskane wyniki i osiągnięcia: 

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

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

 



1. Oświadczam, że stale zamieszkuję/uczeń stale zamieszkuje* na terenie Gminy Kościerzyna. 

2. Oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

................................................................. 

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium lub opiekuna prawnego 

 

*Właściwe podkreślić 

**Potwierdzeniem średniej ocen ucznia jest kopia świadectwa; w przypadku studentów załącznikiem jest aktualne potwierdzanie z uczelni 

(tzn. z roku akademickiego, np. 2011/2012), że osoba składająca wniosek jest studentem danej uczelni, na danym roku, wydziale oraz 

zaświadczenie o uzyskanych ocenach z ostatniego roku akademickiego. 

 

 

Szanowni Państwo, 
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje 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 (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały 

wpływ na wiele dziedzin życia. 

Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna informuje, że   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy 
ul. Strzeleckiej 9,  zwany dalej Administratorem.   

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 

604-080-935 lub poprzez e-mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna wynikających w 
szczególności : z ustawy z dnia 07 września 1991r.o systemie oświaty,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji 

oświatowej, zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda. 

5) Wyrażona zgoda na przetwarzanie powierzonych danych jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może być 

wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZOGK nr 6/2013.  

 

................................................................. 

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium lub opiekuna prawnego 

mailto:inspektor25052018@gmail.com

