
UCHWAŁA NR  LXIII.390.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kunów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1133) w zw. z uchwałą Nr LXI.375.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 września 2021 r. 
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 3007), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kunów, którego 
treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  LXIII.390.2021 

Rady Miejskiej w Kunowie 

z dnia 28 października 2021 r. 

Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kunów 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie, dla uczniów 
szczególnie zdolnych, osiągających sukcesy w konkursach sportowych i artystycznych oraz wyróżniających się 
w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową działającą na terenie gminy Kunów; 

2) uczniu - należy rozumieć przez to ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1; 

3) stypendium - należy przez to rozumieć Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen wynoszącą co 
najmniej 5,20. 

2. Stypendium za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń, który     w konkursach 
przedmiotowych lub olimpiadach przedmiotowych zajął I, II, III miejsce na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który w zawodach sportowych zajął I, II, III 
miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w konkurencji indywidualnej lub zespołowej. 

4. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który w konkursie lub olimpiadzie 
artystycznej zajął I, II, III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

5. Stypendium za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej może otrzymać 
uczeń, który aktywnie angażuje się w organizację różnych uroczystości, współpracuje z wieloma organizacjami 
czy stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska lokalnego, angażuje się w wolontariat. Stypendium 
może zostać przyznane jeśli działania były podejmowane, co najmniej przez całe półrocze poprzedzające 
złożenie wniosku. 

§ 4. 1. Wysokość stypendium w danym półroczu może wynieść dla ucznia od 100 zł do 500 zł. 

2. Stypendium przyznawane jest jednorazowo. 

3. O wysokości stypendium decyduje Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, biorąc pod uwagę liczbę 
uczniów spełniających warunki do uzyskania stypendium oraz wielkość przeznaczonych na ten cel środków 
finansowych w budżecie gminy. 

4. W przypadku, gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów 
nie wystarcza na ich realizację z uwagi na liczbę złożonych wniosków, to świadczenia przyznawane są   
w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe. 

§ 5. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, w przypadku spełnienia przez ucznia 
jednego z warunków określonego w § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 niniejszego regulaminu. 

2. Stypendium za wyniki w nauce, indywidualne osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe,   artystyczne 
i za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej wypłaca się odpowiednio: za 
osiągnięcia zdobyte w I półroczu roku szkolnego – do 31 maja, za osiągnięcia zdobyte w II półroczu roku 
szkolnego – do 31 października. 

3. Stypendium wypłacane będzie w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie lub na rachunek bankowy 
rodzica lub opiekuna prawnego. 

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: 

1) rodzic lub opiekun prawny ucznia, 
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2) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza   – po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/ opiekunów 
prawnych ucznia. 

2. Wniosek składa się do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w terminie: 

1) za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne, indywidualne osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia 
w działaniach na rzecz społeczności lokalnej zdobyte w I półroczu roku szkolnego   – w ciągu 7 dni od 
zakończenia nauki w I półroczu, 

2) za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne, indywidualne osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia 
w działaniach na rzecz społeczności lokalnej zdobyte w II półroczu roku szkolnego   – w ciągu 7 dni od 
zakończenia nauki w II półroczu. 

3. We wniosku dyrektor szkoły i wychowawca potwierdzają osiągnięcia naukowe ucznia ubiegającego się 
o stypendium wraz z uzasadnieniem. W przypadku ubiegania się o stypendium za indywidualne osiągnięcia 
naukowe, osiągnięcia sportowe i artystyczne do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopie 
dokumentów w postaci: dyplomów, certyfikatów lub zaświadczeń, potwierdzających osiągnięcia. Na wezwanie 
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie składający przedmiotowy wniosek obowiązany jest do przedłożenia 
oryginałów powołanych dokumentów celem dokonania weryfikacji ich autentyczności. W przypadku ubiegania 
się o stypendium za działania na rzecz społeczności lokalnej do wniosku należy załączyć potwierdzenie 
podjętych działań. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do regulaminu. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 31184062-8C6E-4DF6-B4A7-EB56234E2C0A. Podpisany Strona 2



 
Załącznik do Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta 
i Gminy w Kunowie dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kunów 

 

WNIOSEK 
 O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

 
1. WNIOSKODAWCA: .......................................................................................................................................… 

 - ADRES ZAMIESZKANIA:…………………………………………………………………………………….. 

2. DANE UCZNIA:  

- IMIĘ I NAZWISKO:.............................................................................................................................................. 

- TELEFON KONTAKTOWY DO OPIEKUNA PRAWNEGO: ...........................................................................  

- NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 
                          

 

3. NAZWA I ADRES SZKOŁY, KLASA:  
................................................................................................................................................................................... 

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

4. ROK SZKOLNY: .................................................................................................................................................  

5. WYNIKI W NAUCE: - ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN: ......................................................................  

6.OPINIA DYREKTORA SZKOŁY POTWIERDZAJĄCA KRYTERIA UZYSKANIA STYPENDIUM:  
................................................................................................................................................................................... 

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

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

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWYCH OSIĄGNIĘĆ KANDYDATA:  
................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

8. WYKAZ DOKUMENTÓW (ZAŁĄCZNIKÓW) POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANIE WYSOKIEGO  
WYNIKU/ UZYSKANIA TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY KONKURSÓW/ OLIMPIAD:  
................................................................................................................................................................................... 

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

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

9. OPINIA OPIEKUNA/NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY  
................................................................................................................................................................................... 

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

 

.............................................. .............................................. ................................................ 
            (podpis wychowawcy klasy)             (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)           (podpis rodzica/ opiekuna 

prawnego ucznia) 
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10. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy 
w Kunowie dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie 
gminy Kunów.  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 
str. 1, z 2018 r. Nr 127, str. 2 oraz z 2021 r. Nr 74, str. 35) - tzw. RODO i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych 
osobowych, wskazuje się, że:  

Administrator 
danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, 
działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, z siedzibą  ul. Warszawska 45b, 27-415 
Kunów, z którym można się skontaktować korespondencyjnie na adres: ul. Warszawska 45b , 27-
415 Kunów, email: urzad@kunow.pl, telefonicznie pod numerem 41 2613174, za pomocą 
skrzynki podawczej e-PUAP: /4f25l3kcff/skrytka. 
 

Inspektor 
danych 
osobowych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wysyłając 
e-mail na adres: iod@kunow.pl lub telefonicznie: 41 2613174 wew. 44. 
 

Cel 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a 
RODO w celu przyznania stypendium na podstawie przepisów prawa: 
-art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237),  
- art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).  
 

Okres, przez 
który dane będą 
przechowywane  

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez 
czas wskazany w przepisach prawa (tj. § 63 ust. 1 załącznika do rozporządzenia 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), 
a następnie archiwizowane przez okres wskazany ww. rozporządzeniu.  
 

Odbiorcy 
danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie komisji stypendialnej oraz podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
Odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarto umowy w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. 
 

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą 
 
 
 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  
prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, o ile dotyczą. 
Osoba może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych jej dotyczących. 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 
 

Informacje 
dodatkowe 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
 
Każdy rodzic, opiekun prawny składając wniosek o przyznanie stypendium podaje dane 
dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie 
wniosku o przyznanie stypendium.  
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Ja niżej podpisany/ podpisana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyrażam 
dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach w celu 
rozpoznania wniosku. 

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

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

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

(miejscowość)  (data)         (podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
ucznia)) 
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Uzasadnienie 

Dnia 9 września 2021 r. uchwałą Nr LXI.375.2021 Rady Miejskiej w Kunowie, zgodnie z art. 90t 
ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty został przyjęty Lokalny Program 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się w szkołach podstawowych na terenie 
gminy Kunów. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zakłada  
promowanie szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także motywowanie ich do rozwijania swoich 
talentów i zainteresowań. 

 Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty w przypadku przyjęcia programu, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 
pobierającym naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce 
zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 
postępowania w tych sprawach. 

 Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania  i wysokość 
stypendiów sportowych. 

 W Regulaminie przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie określone zostały 
zasady udzielania stypendium, a także forma i zakres pomocy. 

 Ustanowienie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie ma na celu zachęcenie wszystkich 
uczniów do jeszcze intensywniejszej nauki oraz nagradzanie systematyczności i chęci jaki młody człowiek 
wkłada w swoje wykształcenie. Ma też dawać zachętę innym uczniom do uzyskiwania coraz lepszych 
wyników w nauce oraz udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych, a także 
rozwijania swoich zainteresowań. 

 W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Opracował: 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych
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