
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/338/22 

RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających 

naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 

poz. 1915 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust 1, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady  

Gminy Pilchowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice” 

Rada Gminy Pilchowice 

uchwala: 

§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę 

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących 

mieszkańcami Gminy Pilchowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Pilchowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Waniczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 02 czerwca 2022 r.

Poz. 3762



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/338/22 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 26 maja 2022 r. 

 

Zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Pilchowice 

§ 1. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę 

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice” ustanawia się Stypendium Wójta Gminy Pilchowice. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

1) stypendium – należy przez to rozumieć nagrodę edukacyjną – Stypendium Wójta Gminy Pilchowice; 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w klasie IV-VIII w szkole podstawowej  

na terenie Gminy Pilchowice. 

§ 3. 1. Stypendium stanowi wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy 

i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe i artystyczne. 

2. Stypendium przyznawane jest za okres roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do jego 

uzyskania. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia ucznia wypłacane są jednorazowo. 

4. Stypendium może otrzymać wybitnie uzdolniony uczeń spełniający następujący warunek: 

1) uzyskał średnią ocen minimum 5,5 lub 

2) uzyskał tytuł laureata olimpiady bądź konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim 

(zajął I-III miejsce) lub 

3) zdobył medal zajmując I-III miejsce w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 

4) zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o charakterze artystycznym, 

o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 

5) zdobył medal lub nagrodę zajmując I-III miejsce w konkurencjach zespołowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim lub 

6) reprezentuje Gminę Pilchowice w konkursach, przeglądach, wystawach etc. na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim lub 

7) wykazuje się szczególną aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej. 

§ 4. 1. Stypendium ma formę pieniężną i przyznawane jest raz w roku w wysokości nie większej  

niż 400,00 zł. 

2. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, 

stypendium zostanie przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium,  może zgłosić rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

2. Wniosek powinien zawierać dane zawarte w formularzu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszych 

zasad. 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia w danym roku 

szkolnym. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Pilchowice 

w terminie do 10 lipca każdego roku. 

5. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Pilchowice. 
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§ 6. 1. Wypłata przyznanego stypendium dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub gotówką do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

2. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

 

"Zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę 

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice„ 

…………………………………. 

(wnioskodawca) 

…………………………………. 

(adres) 

…………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY PILCHOWICE 

I. DANE UCZNIA 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………... 

3. Data urodzenia/PESEL ………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………. 

5. Ukończona klasa ………………………………………………………………………………… 

6. Urząd Skarbowy* ……………………………………………………………………………….. 

II. INFORMACJA O OSIAGNIĘCIACH (zaznaczyć właściwe) 

1. średnia ocen (minimum 5,5) …………………………………………..……………………………. 

2. tytuł laureata olimpiady bądź konkursu przedmiotowego – miejsce ……………………………….. 

3. osiągnięcia w zawodach sportowych – miejsce …………………………………………………….. 

4. osiągnięcia o charakterze artystycznym – miejsce …………………………………………………. 

5. osiągnięcia zespołowe – miejsce …………………………………………………………………… 

6. reprezentacja Gminy Pilchowice w konkursach, przeglądach, wystawach etc. ……………………. 

7. aktywność i zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej……………………………….. 

III. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

1. …………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………... 

IV. WYPŁATA STYPENDIUM (właściwe podkreślić) 

1. Wypłata gotówki 

2. Przelew na rachunek bankowy (numer rachunku oraz nazwa banku) 

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

………………………….      …………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 

*Nazwę urzędu skarbowego podaje się celem wystawienia informacji o dochodach oraz o pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy (PIT) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (RODO), 

informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY PILCHOWICE  

z siedzibą w PILCHOWICACH, ul. DAMROTA 6, kod pocztowy 44 – 145 PILCHOWICE,  

adres e-mail: ug@pilchowice.pl, tel. 32-235-65-21.  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6c RODO na podstawie 

wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszy urząd,  

w tym prowadzenia postępowań administracyjnych a także zawierania i realizacji umów z partnerami  

i kontrahentami. Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone 

w stosownych aktach prawnych, w tym w Kodeksie postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym. 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan LESZEK PROSZOWSKI 

adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu wycofania 

zgody. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 

sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada 

Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy 

unijnego rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

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

(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 

 

V.  ADNOTACJE URZĘDOWE 

Wójt Gminy Pilchowice przyznaje/nie przyznaje* 

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

/imię i nazwisko ucznia/ 

stypendium w wysokości .......................................................... za rok szkolny ……………………. 

 

Pilchowice, dnia ......................  

 
/podpis Wójta Gminy/  
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