UCHWAŁA NR IV/51/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych
w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Orzesze”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) w związku z art.90t ust.4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1457 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr IV/50/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze” na wniosek
Burmistrza Miasta Orzesze

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Orzesze”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych
w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy
Orzesze” oraz Uchwała nr XXXVII/440/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 7 września 2017r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym
stypendiów naukowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów z terenu Gminy Orzesze”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr inż. Jan Mach
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/51/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 24 stycznia 2019 r.
ZASADY I TRYB UDZIELENIA UCZNIOM STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE
W RAMACH "LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE ORZESZE"
§ 1. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Mieście Orzesze” ustanawia się stypendium Burmistrza Miasta Orzesze, zwane dalej
stypendium, które stanowi formę materialnej pomocy uczniom realizującym obowiązek szkolny
w trybie dziennym.
§ 2. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:
- Rada Pedagogiczna danej szkoły,
- Burmistrz Miasta Orzesze,
- Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego,
- Samorząd uczniowski.
§ 3. Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej
z poniższych okoliczności:
1) osiągnięcie wybitnych wyników w nauce za dany rok szkolny:
a) średnia ocen od 5,50 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania dla uczniów od klasy
VII,
b) średnia ocen od 5,80 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania dla uczniów klas IV, V,
VI szkoły podstawowej;
2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach organizowanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Śląskie Kuratorium Oświaty;
3) uzyskanie wysokiego wyniku w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach o zasięgu
międzynarodowym, krajowym (do III miejsca lub równoważne), wojewódzkim (I miejsce lub
równoważne) organizowanych przez inne podmioty nie wymienione w ust.2.
§ 4. 1. Stypendium naukowe przyznawane jest jeden raz w roku po zakończonym roku
szkolnym.
2. Do wniosku (wzór załącznik nr 1) o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione
– za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia
kandydata w danym roku szkolnym.
3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta
Orzesze do 31 lipca za okres od 1 września do końca zajęć dydaktycznych za dany rok szkolny.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Burmistrz przyznaje lub odmawia przyznania stypendium naukowego do dnia 20 września.
6. Decyzją Burmistrza termin złożenia wniosku oraz przeprowadzenia analizy wniosków może
zostać przesunięty do dnia 31 sierpnia.
§ 5. 1. W celu obsługi realizacji programu Burmistrz Miasta Orzesze w formie zarządzenia
powołuje doraźną stypendialną komisję rekomendacyjną, zwaną dalej Komisją, wyznacza
przewodniczącego i sekretarza oraz określa terminy jej prac.
2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności,
co najmniej połowy ustalonego składu.
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3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma Przewodniczący.
4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który przekazywany jest Burmistrzowi
Miasta Orzesze.
5. O ostatecznej liczbie stypendiów i przyznanych dla uczniów w ramach tych stypendiów
kwotach decyduje Burmistrz Miasta Orzesze w zakresie środków finansowych przyznanych na ten
cel w budżecie Miasta Orzesze.
6. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Burmistrz Miasta Orzesze powiadamia na
piśmie wnioskodawcę oraz rodzica/prawnego opiekuna ucznia. W decyzji o przyznaniu
stypendium określa się w szczególności wysokość stypendium oraz termin i warunki wypłaty.
7. Uroczyste wręczenie stypendium może nastąpić na sesji Rady Miejskiej lub innej
zorganizowanej uroczystości w tym podczas organizowanego Miejskiego Dnia Edukacji
Narodowej.
8. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pełniąc swoje funkcje
społecznie.
§ 6. Wysokość stypendium i warunki wypłaty:
1) w przypadku spełnienia jednego z warunków wymienionych w § 3 określa się kwotę do
1.500,00zł;
2) w przypadku spełnienia dwóch lub więcej warunków wymienionych w § 3 określa się kwotę
do 2.000,00zł;
3) stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest jednorazowo w formie pieniężnej;
4) stypendium dla ucznia niepełnoletniego przekazywane jest przelewem na wskazany we
wniosku rachunek bankowy rodzica/prawnego opiekuna;
5) stypendium może być wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego Orzesze w terminie wskazanym
przez Burmistrza Miasta Orzesze;
6) osobami upewnionym do odbioru stypendium naukowego w kasie Urzędu Miejskiego jest
rodzic lub opiekun prawny ucznia, któremu zostało przyznane stypendium.
§ 7. Od decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagród edukacyjnych Burmistrza Miasta
Orzesze odwołanie nie przysługuje.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Orzesze, dn. ......................................
.........................................
/wnioskodawca/
..........................................
/adres/
...........................................
/telefon kontaktowy/
DO BURMISTRZA MISTA ORZESZE
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO
Wnioskuję przyznanie stypendium naukowego dla:
1. nazwisko i imię ................................................................................................................
2. adres zamieszkania ...........................................................................................................
3. data urodzenia ..................................................................................................................
4. nazwisko i imiona rodziców/ lub opiekunów prawnych*..................................................
5. nazwa i adres szkoły ........................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. klasa do jakiej uczęszczał uczeń w okresie uzyskiwanych osiągnięć ...............................
..............................................................................................................................................
7. semestr nauki w roku szkolnym, za który ma zostać przyznane stypendium ...................
..............................................................................................................................................
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby, przyznane stypendium proszę przelać na
rachunek bankowy (proszę podać również właściciela konta)
..............................................................................................................................................
INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘCIACH
(uzasadnienie)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego
dziecka oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Orzesze przez: Miasto Orzesze, z siedzią w Orzeszu, ul.Św.Wawrzyńca 21, w celu promowania
uczniów wybitnie uzdolnionych, którym udzielono stypendium za wyniki w nauce w ramach
"Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze".
..............................................................................................
/podpis wnioskodawcy/prawnego opiekuna/
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
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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)
w Urzędzie Miejskim Orzesze:
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą
e-mail: um@orzesze.pl .
2) W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź
pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
3) Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium naukowego na
podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4) Odbiorcą przekazanych danych osobowych będą te podmioty, którym Urząd Miejski Orzesze
ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
5) Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
6) Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot.
obowiązku archiwizowania dokumentacji.
7) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
gdy przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek jest niezbędne do złożenia wniosku
i jego realizacji, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
10) Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
.............................................................................
/podpis wnioskodawcy/prawnego opiekuna /
WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.
* Niepotrzebne skreślić
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