UCHWAŁA NR 340/2020
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie ustanowienia „Programu stypendialnego Gminy Grodzisk Mazowiecki”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Program stypendialny Gminy Grodzisk Mazowiecki w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Celem Programu stypendialnego Gminy Grodzisk Mazowiecki jest wspieranie edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu stypendialnego Gminy
Grodzisk Mazowiecki określa na dany rok uchwała budżetowa przyjęta przez Radę Miejską.
§ 3. Traci moc uchwała nr 369/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne,
sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz określenia
warunków, formy i trybu jego przyznawania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. nr 7181 z dnia 29 lipca
2016 r.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Joanna Wróblewska
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Załącznik do uchwały Nr 340/2020
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 lipca 2020 r.
PROGRAM STYPENDIALNY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Program stypendialny Gminy Grodzisk Mazowiecki określa szczegółowe warunki udzielania
pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Grodzisk
Mazowiecki bez względu na miejsce zamieszkania za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który
kończy się w roku składania wniosków.
2. Na potrzeby niniejszego programu uczniem jest także osoba, która ukończyła szkołę w roku
szkolnym, poprzedzającym okres stypendialny.
§ 2. Program, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące formy pomocy:
1. Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne,
2. Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za szczególne osiągnięcia artystyczne.
§ 3. Stypendia, o których mowa w § 2 mają charakter motywacyjny, ich celem jest zachęcenie uczniów
do rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań oraz mobilizowanie do dalszej pracy.
Rozdział 2
Kryteria przyznawania stypendium
§ 4.1. Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne może
otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju, o zasięgu co
najmniej wojewódzkim, organizowanego zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002
r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1036 ze zm.).
2. Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia artystyczne może
otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł laureata w konkursach, turniejach i olimpiadach, o zasięgu co
najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
lub Centrum Edukacji Artystycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2328).
Rozdział 3
Tryb i zasady udzielania stypendium
§ 5. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:
1) dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Grodzisk Mazowiecki, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej,
2) dyrektorom instytucji kultury działającym na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki,
3) rodzicom lub opiekunom prawnym,
4) pełnoletnim uczniom.
2. Zgłoszenie oznacza złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium,
stanowiącego załącznik do niniejszego programu.
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3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata wymagań określonych w § 4 ust. 1 lub 2 lub ich uwierzytelnione za
zgodność z oryginałem kserokopie, w szczególności:
1) w przypadku osiągnięć edukacyjnych - zaświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik
do rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1,
2) w przypadku osiągnięć artystycznych – dokumenty potwierdzające osiągnięcia w postaci
dyplomu zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. Wnioski należy składać w Biurze Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki w terminie do 30 września
danego roku.
5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
7. Oceny formalnej wniosku dokonuje Burmistrz Grodzisk Mazowieckiego za pośrednictwem Biura
Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki,
8. W przypadku stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
9. Wniosek jest opiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowieckim.
10. Decyzję o przyznaniu stypendium lub odmowie jego przyznania podejmuje Burmistrz Grodziska
Mazowieckiego.
11. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Grodziska Mazowieckiego pisemnie informuje
wnioskodawcę i Radę Miejską.
§ 7. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne
stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok
przyznania stypendium.
2. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej niż na
10 miesięcy.
3. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych.
4. Wysokość miesięcznej raty stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne może
wynosić do 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.
§ 8. 1. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.
2. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach
następnych.
3. Stypendium może być również przyznane uczniom, którzy są objęci programami stypendialnymi
przyznawanymi przez inne instytucje.
§ 9. Wypłata stypendium następuje na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 11. Tryb i procedura przyznawania stypendium za osiągnięcia edukacyjne i artystyczne oraz wykaz
uczniów, którzy otrzymali stypendium podawane są do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki, a wnioskodawców zawiadamia się
pisemnie.
§ 12. Odpowiedzialne za przygotowanie wypłaty stypendiów jest Biuro Oświaty Gminy Grodzisk
Mazowiecki.
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Załącznik
do Programu stypendialnego gminy Grodzisk Mazowiecki
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

1. Nazwisko i imię kandydata do stypendium:

Data i miejsce urodzenia:

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

dzień

miesiąc

rok

2. Adres zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość, numer telefonu):
.....................................................................................................................................................................................
3. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów), nr telefonu kontaktowego:
.....................................................................................................................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń:
.................................................................................................................................. ...................................................
(klasa w danym roku nauki): ......................................................................................................................................
5. Nazwisko i imię osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej oraz jej adres i nr telefonu kontaktowego:
.....................................................................................................................................................................................
6. Informacje o osiągnięciach uprawniających do przyznania stypendium:
Nazwa
konkursu/olimpiady/zawodów

Organizator

Data i miejsce
konkursu/olimpiady/turnieju

Uzyskany
wynik/tytuł/miejsce

7. Uzasadnienie złożenia wniosku i przewidywane wykorzystanie stypendium:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
8. Opinia dyrektora szkoły:
.....................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
………………………………….
pieczątka szkoły

……….…………………………………….………
podpis Dyrektora szkoły

9. Dokumenty (załączniki do wniosku)
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) ..….…………………………………………………………………………….………………………
4) …………………………………………………………………………………………………………
5) .……..………………………………………………………………………….………………………
10. W przypadku przyznania stypendium proszę o przekazanie go na niżej wymieniony numer rachunku
bankowego:

11. Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Oświaty Gminy Grodzisk
Mazowiecki w celu przyznania stypendium.
12. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Dyrektor Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32 A 05-825 Grodzisk
Mazowiecki e-mail: grodzisk-oswiata@grodzisk.pl tel.: +48 22 463 46 55.
• Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych IOD nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.biurooswiaty@grodzisk.pl tel.:
+48 22 755 55 34 wew. 165.
• Każdemu z Państwa przysługuje prawo do dostępu oraz poprawiania podanych przez siebie informacji stanowiących dane
osobowe, a ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możecie Państwo
w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Waszych danych.
• Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
na podstawie art. 6 RODO.
• Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby.
• Dane będą przechowywane przez okres ustawowych zadań Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie art.
6 RODO oraz Instrukcji kancelaryjnej, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem
terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw
i obowiązków.
• Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO
oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
• Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 4, podanie
danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne do otrzymania stypendium. Niepodanie danych w związku
z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizację celu.
• Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

..............................................................................
Podpis pełnoletniego kandydata ubiegającego się o stypendium
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lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata:

Grodzisk Mazowiecki, dnia.................................... Podpis wnioskodawcy...............................................................
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