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UCHWAŁA .................... 

RADY POWIATU GLIWICKIEGO 
z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki 
w nauce w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 
pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego" 

Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2021 r. 
poz.1915 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. 
z 2022 r. poz. 528) na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gliwickiego 

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach 
ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego stypendiów za wyniki w nauce w ramach 
"Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach 
ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego" . 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 
1) stypendium - należny przez to rozumieć pomoc materialną przyznawana w ramach "Lokalnego 

Programu wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach 
ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego" przyjętego Uchwałą Nr.....z dnia..... Rady 
Powiatu Gliwickiego. 

2) uczniu - należny przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w szkole ponadpodstawowej na 
terenie Powiatu Gliwickiego. 
§ 3. Stypendium przyznawane jest za okres roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki 

do jego otrzymania. 
§ 4. Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uzyskali 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę klasyfikacyjną na koniec roku szkolnego 
wynoszącą co najmniej 5,0 lub tytuł laureata albo finalisty olimpiad międzynarodowych lub 
krajowych przedmiotowych/zawodowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. 

§ 5. 1. O stypendium może wnioskować pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia. 
2. Wnioski należny składać w terminie od 30 kwietnia do 30 czerwca każdego roku do Biura 

Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Biura Obsługi Klienta 
Starostwa Powiatowego  w Gliwicach. 
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§ 6. Stypendium ma formę pieniężną  i wypłacane jest jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł raz 
w roku w terminie do 31 sierpnia danego roku na wskazany przez pełnoletniego ucznia lub 
przedstawiciela ustawowego ucznia rachunek bankowy lub czekiem rozrachunkowym wystawionym 
w placówce obsługującej rachunek budżetu powiatu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego. 
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2022 r. 

Id: C0C755E8-DF13-4292-A4A3-56295FC61B31. Projekt Strona 2



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia....................2022 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY GLIWICKIEGO 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  
PEŁNA NAZWA I ADRES SZKOŁY  

KLASA  
ŚREDNIA OCEN KLASYFIKACYJNA NA KONIEC 

ROKU SZKOLNEGO 
 

LUB INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH , O 
KTÓRYCH MOWA W § 4 UCHWAŁY 

 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/RODZICA/OPIEKUNA    PRAWNEGO...............................................
................................................................................................................................................................. 
ADRES DO KORESPONDENCJI.......................................................................................................... 
NUMER TELEFONU (dane podawane są dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu, a ich podanie 
traktowane jest jako zgoda na ich przetwarzanie)       
 .......................................................   DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY TJ. 
PEŁNOETNIEGO UCZNIA, RODZICA LUB  OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 95/94/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach przy 

ul. Zygmunta Starego 17; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 32 231 96 86, e-mail: iod@starostwo.gliwice.pl     ; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium za wyniki 
w nauce w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 
pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego”, 
w przypadku danych podawanych dobrowolnie na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. 
a w/w rozporządzenia 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także firma LTC Sp. z o.o. z Wielunia oraz 
kancelaria prawna świadcząca obsługę prawną tutejszego urzędu; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
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kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie; 

8) podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne w związku z koniecznością weryfikacji 
informacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 
w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających 
naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego”; 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej; 

10) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
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