
UCHWAŁA Nr VII/71/2019 
Rady Gminy Chmielno 
z dnia 20 maja 2019 r. 

 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego Wójta Gminy 

Chmielno za wyniki w nauce i sporcie 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w związku z uchwałą nr 

XI/129/2015 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Chmielno” 

Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Uchwala się regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Chmielno za wysokie 

wyniki w nauce lub sporcie dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na 

terenie Gminy Chmielno, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Stypendium za wyniki w nauce i sporcie ma charakter motywacyjny. 

§ 2. Uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub sporcie mogą być przyznawane 

stypendia Wójta Gminy Chmielno w ramach środków finansowych określonych w uchwale 

budżetowej na dany rok. 

§ 3.Traci moc uchwała Rady Gminy Chmielno Nr XVII/193/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Chmielno dla uczniów 

gimnazjum za wyniki w nauce i sporcie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chmielno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.  
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Załącznik do Uchwały Nr VII/71/2019 

Rady Gminy Chmielno 

z dnia 20 maja 2019 r. 

 

Regulamin udzielania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i sporcie. 

 

§1. 

1. Do ubiegania się i otrzymania stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Chmielno 

uprawnieni są uczniowie uczęszczający do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Chmielno bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Stypendium motywacyjne, o którym mowa w ust. powyżej, przyznawane jest  

w wysokości 400 zł uczniowi ósmej klasy szkoły podstawowej, który uzyskał średnią ocen 

co najmniej 5,2. 

3. W roku szkolnym 2018/2019 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie ostatniej 

klasy gimnazjum, którzy spełniają wymóg, o którym mowa w ust. 2. 

4. Stypendium przyznawane jest uczniom dwukrotnie w ciągu roku jako świadczenie za 

osiągnięte wyniki w nauce lub sporcie po ukończeniu pierwszego semestru oraz 

zakończeniu roku szkolnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. 

 

§ 2. 

W dziedzinie sportu stypendium motywacyjne w wysokości 400 zł przyznawane jest 

uczniowi lub drużynie sportowej, którzy swoimi osiągnięciami promują gminę w regionie, 

województwie, kraju i za granicą oraz spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych zostali powołani do narodowej kadry 

młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,  

2) uzyskali I miejsce w powiecie lub uzyskali miejsce od I-III na szczeblu wojewódzkim  

w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w zawodach organizowanych przez 

organizacje sportowe mających rangę mistrzostw lub w zawodach organizowanych przez 

inne związki sportowe. 

 

§ 3. 

1. Z wnioskami o przyznanie stypendium dla uczniów, o których mowa § 1, występuje 

dyrektor szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium. 

2. Kandydatów do stypendium mogą wyznaczać: 

a) nauczyciele przedmiotu, 

b) wychowawcy klas, 

c) rodzice,  

d) Rada Pedagogiczna, 

e) Samorząd Uczniowski, 

f) trenerzy sportowi. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać  

w siedzibie Urzędu Gminy Chmielno: 

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony



a) za pierwsze półrocze do dnia 15 marca, 

b) za cały rok szkolny do dnia 30 września.  

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 1 i § 2 za pierwszy semestr/rok szkolny,  

z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Warunkiem otrzymania stypendium motywacyjnego za cały rok szkolny jest dostarczenie 

przez ucznia w terminie do dnia 30 września dokumentu potwierdzającego kontynuację 

nauki w szkole ponadpodstawowej. 

 

§ 4. 

1. Stypendysta otrzymuje dyplom gratulacyjny. 

2. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we 

wniosku. 

 

§ 5. 

Stypendia przyznaje Wójt Gminy Chmielno, na podstawie opinii Komisji powołanej przez 

Wójta odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 6. 

Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Wójt Gminy 

Chmielno. 

 

§7. 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Chmielno określony 

został w załączniku do niniejszego regulaminu. Niezłożenie wniosku z zastosowaniem 

ustalonego wzoru nie stanowi braku formalnego uniemożliwiającego przyznanie stypendium. 
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Załącznik nr 1 do 

załącznika do Uchwały  

Nr VII/70/2019 

Rady Gminy Chmielno 

z dnia 20 maja 2019 roku 

 
…………………………………            …………………………… 

          /pieczęć szkoły/              /data/ 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Chmielno za rok szkolny 

…………/………... 

. 
 

 

Proszę o przyznanie……………………….…… urodzonej/mu w dniu ……….……………....  
       (imię i nazwisko) 

uczennicy/ uczniowi* klasy ………. w roku szkolnym ………./……….… stypendium za 

wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe/* 
 

(Poniższe punkty należy wypełnić zgodnie z wnioskowanym stypendium) 

1. Średnia ocen I semestrze/roku szkolnym*  …………../…………..   

2. Został powołany do narodowej kadry młodzieżowej w dziedzinie………………………… 

3. W zawodach sportowych zdobył/a ………. miejsca medalowe na szczeblu 

…………………..  

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
(Uzasadnienie powinno zawierać ogólną opinię o uczniu, krótki opis osiągnięć, aktywność naukową i społeczną, udział w konkursach) 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

       

………………………………………………….. 

                      /Pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ 

 

Załączniki: 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

 

 

 



 

Załącznik  do wniosku 
o przyznanie stypendium  

 

 

……………………………………                ……………………… dnia……………….. 
(imię i nazwisko ucznia rodzica/opiekuna prawnego) 

 

…………………………………… 

…………………………………… 
(adres zamieszkania) 

…………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że niniejsze stypendium dla …………………….……………………………  
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

należy przelać na konto nr: 
 

  

Należące do:.................................................................................................... ........................................................ 
(imię i nazwisko) 

  .....................................................................................................................................................................                                     
(adres zamieszkania) 

 

2.  Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych i przysługujących mi prawach z tym związanych. 

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

                                                                                            (podpis)   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy w Chmielnie. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w 

Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego  22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 68, mail: sekretariat@chmielno.pl 

2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa 

Pomorskiego  22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 44, mail: iod@chmielno.pl 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o o przyznanie stypendium motywacyjnego Wójta Gminy 

Chmielno na  podstawie: 

a) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

b) uchwały nr VII/ … / 2019 Rady Gminy Chmielno z dnia … maja 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania 

stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Chmielno za wyniki w nauce i sporcie 

c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 

4. Państwa dane pozyskane w związku ze złożonym wnioskiem przechowywane będą przez okres 10 lat: od dnia zakończenia 

postępowania. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z którymi Urząd Gminy w Chmielnie zawarł umowy na 

korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją 

wyłącznie w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje 

  
- 

    
- 

    
- 

    
- 

    
- 

    
- 

    



klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

6. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z ze złożonym wnioskiem przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

związanym z przeprowadzeniem ww. postępowania;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,  00 – 

193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przyznania stypendium motywacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

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

gminnym, do wyłącznych kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

 W związku z wprowadzoną w 2017 roku reformą oświaty – likwidacja gimnazjum, 

konieczne jest wprowadzenie stypendium motywacyjnego dla uczniów ósmych klas szkoły 

podstawowej.  Proponowana kwota to 400 zł. Stypendium przyznawane będzie uczniom  

którzy uzyskają średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,2. Stypendia przyznawane będą 

również uczniom, którzy uzyskają bardzo dobre wyniki sportowe potwierdzone odpowiednim 

dokumentem. Do ubiegania się i otrzymania stypendium motywacyjnego Wójta Gminy 

Chmielno uprawnieni są uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych/ ósmych klas szkoły 

podstawowej uczęszczający do placówek oświatowych na terenie Gminy Chmielno bez 

względu na miejsce zamieszkania. 

 Z wnioskami o przyznanie stypendium dla uczniów będzie występował dyrektor 

szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium. Natomiast kandydatów do stypendium 

mogą wyznaczać nauczyciele przedmiotu, wychowawcy klas, rodzice, Rada Pedagogiczna, 

Samorząd Uczniowski, trenerzy sportowi.   

 Zgodnie z założeniami projektu regulaminu stypendia przyznawać będzie Wójt na 

podstawie opinii Komisji powołanej przez Wójta Gminy Chmielno odrębnym zarządzeniem 

na podstawie udokumentowanych wniosków. 

Skutki finansowe: podjęcia uchwały wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w budżecie 

Gminy odpowiednich środków finansowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 


