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Poz. 3980
UCHWAŁA NR IX/95/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta
Łaziska Górne w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Mieście Łaziska Górne”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457 ze zm.),
Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska
Górne w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Łaziska Górne”, przyjętego Uchwałą Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 28.05.2019 r.,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa szczegółowe warunki udzielania stypendiów Burmistrza
Miasta Łaziska Górne uczniom uzdolnionym oraz tryb ich udzielania.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XIX/199/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 2267),
2) Uchwała Nr XXIX/284/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
zmiany Zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne (Dz. Urz. Województwa Śląskiego
poz. 3971).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Król
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/95/19
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 28 maja 2019 r.

Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska Górne"
1. Stypendia Burmistrza Miasta Łaziska Górne udzielane uczniom uzdolnionym są formą pomocy
wspierania edukacji dzieci i młodzieży w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska Górne”.
2. Stypendia Burmistrza Miasta Łaziska Górne udzielane uczniom uzdolnionym zwane są dalej
stypendiami.
§ 2. Stypendia udzielane są z budżetu miasta uczniom od klasy V do klasy VIII szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne.
§ 3. 1. Stypendia udzielane są za następujące osiągnięcia:
1) wysoka średnia ocen klasyfikacji śródrocznej i średnia ocen klasyfikacji rocznej;
2) zdobycie tytułu laureata lub finalisty konkursu albo olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem
ministra właściwego do spraw oświaty;
3) indywidualny program lub tok nauki.
2. W razie zbiegu prawa do otrzymania przez ucznia stypendiów z tytułu dwóch lub trzech osiągnięć,
o których mowa w ust. 1, uczniowi przysługuje prawo do każdego z nich.
3. Uczniom przysługują stypendia, o których mowa w ust. 1 niezależnie od pobierania stypendiów z innych
źródeł.
§ 4. 1. Stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1 przysługują:
1) uczniom klasy VIII, jeżeli w klasie VII uzyskali średnią ocen klasyfikacji śródrocznej i średnią ocen
klasyfikacji rocznej co najmniej 5,00;
2) uczniom klasy VII, jeżeli w klasie VI uzyskali średnią ocen klasyfikacji śródrocznej i średnią ocen
klasyfikacji rocznej co najmniej 5,20;
3) uczniom klasy VI, jeżeli w klasie V uzyskali średnią ocen klasyfikacji śródrocznej i średnią ocen
klasyfikacji rocznej co najmniej 5,20;
4) uczniom klasy V, jeżeli w klasie IV uzyskali średnią ocen klasyfikacji śródrocznej i średnią ocen
klasyfikacji rocznej co najmniej 5,20.
2. Stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1 przysługują także uczniom klasy VIII za uzyskanie średniej ocen
klasyfikacji śródrocznej i średniej ocen klasyfikacji rocznej co najmniej 5,00 w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej.
3. Do średnich ocen, o których mowa w ust. 1 i 2 wlicza się oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki, jeżeli uczeń na nie uczęszczał.
§ 5. 1. Stypendia wypłacane są uczniom miesięcznie od września do czerwca za osiągnięcia w poprzednim
roku szkolnym do ostatniego dnia miesiąca, za wyjątkiem stypendium za miesiąc wrzesień wypłacanego do
końca października.
2. Uczniom klasy VIII stypendia za osiągnięcia w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej wypłacane
są jednorazowo do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
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§ 6. 1. Miesięczna wysokość stypendiów dla uczniów klas VIII i VII wynosi 100 złotych.
2. Miesięczna wysokość stypendiów dla uczniów klas VI i V wynosi 70 złotych.
3. Wysokość jednorazowych stypendiów dla uczniów klasy VIII wynosi 1200 zł.
§ 7. 1. W roku szkolnym 2019/20 stypendia, o których mowa § 3 udzielane są uczniom klasy III
dotychczasowych gimnazjów.
2. Stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1 przysługują uczniom klasy III dotychczasowych gimnazjów,
jeżeli uzyskali średnią ocen klasyfikacji śródrocznej i średnią ocen klasyfikacji rocznej co najmniej 5,00
w ostatnim roku nauki.
3. Uczniom klasy III dotychczasowych gimnazjów stypendia za osiągnięcia w ostatnim roku nauki
wypłacane są jednorazowo do 31 sierpnia 2019 roku.
4. Wysokość jednorazowych stypendiów dla uczniów klasy III dotychczasowych gimnazjów wynosi
1200 zł.
5. Przepisy § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 8. 1. Stypendia udzielane są na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego w Wydziale
Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1a do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku muszą być dołączone:
1) kopie świadectw szkolnych lub karty ocen śródrocznych wystawionych przez dyrektora szkoły
w przypadku, gdy warunkiem uzyskania stypendium jest średnia ocen,
2) kopie zaświadczenia tytułu laureata lub finalisty konkursu albo olimpiady organizowanej zgodnie
z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty,
3) zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej o realizacji przez ucznia indywidulanego programu nauki lub
indywidualnego toku nauki, albo kopię świadectwa szkolnego z odpowiednim wpisem.
4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3 muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły lub pracownika przyjmującego wniosek, na podstawie okazanych oryginałów.
5. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów są uprawnieni rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
6. Ustala się termin składania wniosków o stypendia:
1) dla uczniów klasy VIII za osiągnięcia w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do 30 lipca,
2) dla pozostałych uczniów do 10 września.
7. Stypendia będą wypłacane przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie
Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.
§ 9. Złożone wnioski podlegają
Zdrowia, Kultury i Sportu.

ocenie formalnej i merytorycznej przez Wydział Edukacji, Ochrony

§ 10. Stypendiów udziela się w trybie postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta Łaziska Górne.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
Nr wniosku ………………………………………..…..............................
(nadaje Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu UM w Łaziskach Górnych)

1. Dane wnioskodawcy (rodzica/prawnego opiekuna ucznia):
1) imię i nazwisko .............................................................................................
2) adres zamieszkania .......................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3) nr telefonu .....................................................................................................
2. Na podstawie Uchwały Nr …/…/…. Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia …….. w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne
w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska
Górne” wnoszę o przyznanie stypendium (odpowiednie podkreślić) za:
1) wysoką średnią ocen klasyfikacji śródrocznej i średnią ocen klasyfikacji rocznej;
2) zdobycie tytułu laureata lub finalisty konkursu albo olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem
ministra właściwego do spraw oświaty;
3) indywidualny program lub tok nauki.
3. Dane ucznia kandydującego do stypendium:
1) imię i nazwisko ..............................................................................................
2) adres zamieszkania.........................................................................................
3) szkoła i klasa, do której uczęszczał w roku szkolnym, za który ubiega się o stypendium
...............................................................................................................
...............................................................................................................
4. Kandydat ubiegający się o stypendium uzyskał średnią ocen klasyfikacji śródrocznej i średnią ocen
klasyfikacji rocznej w roku szkolnym, za który ubiega się o stypendium wynoszące:
................................ i ...............................1)
5. Kandydat ubiegający się o stypendium zdobył tytuł2):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
6. Kandydat ubiegający się o stypendium za indywidualny program nauki/tok nauki realizował
go z przedmiotu(ów)3):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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7. Proszę o wypłatę stypendium (wpisać odpowiednio):
1) przelewem na rachunek bankowy:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
(wpisać imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwę banku, nr rachunku)

2) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych do rąk wnioskodawcy po okazaniu dowodu
osobistego
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
(wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

8. Do wniosku dołączam następujące dokumenty4):
1) .........................................................................................................................
................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
................................................................................................................
3) .........................................................................................................................
................................................................................................................
Podpis wnioskodawcy: .......................................................................................
Miejscowość i data: ..........................................................................................

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów określonych w 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1,
43-170 Łaziska Górne.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania
danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail:
iod@laziska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO), w szczególności w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania
danych wskazanych w pkt 3 i zarchiwizowane w sposób i terminie określonym w rozporządzeniu 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.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach
przewidzianych prawem.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Wypełnia wnioskodawca, który zaznaczył pkt 2 ppkt 1, średnią do ocen należy podać w zaokrągleniu do części setnych;
Wypełnia wnioskodawca, który zaznaczył pkt 2 ppkt 2
3)
Wypełnia wnioskodawca, który zaznaczył pkt 2 ppkt 3;
4)
Należy dołączyć: - kopie świadectw szkolnych lub karty ocen śródrocznych wystawionych przez dyrektora szkoły
w przypadku, gdy warunkiem uzyskania stypendium jest średnia ocen, - kopie zaświadczenia tytułu laureata lub finalisty
konkursu albo olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty,
- zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej o realizacji przez ucznia indywidulanego programu nauki lub
indywidualnego toku nauki, albo kopię świadectwa szkolnego z odpowiednim wpisem. Kopie dokumentów muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub pracownika przyjmującego wniosek.
1)
2)

