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UCHWAŁA NR VIII/56/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendium samorządowego dla studentów zamieszkałych
na terenie gminy Ścinawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2019.506), art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018 poz. 1668 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu udzielenia wsparcia finansowego studentom szkół wyższych, zamieszkałym na terenie gminy
Ścinawa, za bardzo dobre wyniki w nauce ustanawia się stypendium samorządowe dla studentów, zwane dalej
stypendium.
2. Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je jednorazowo po zakończeniu roku
akademickiego i wypłaca na wskazany rachunek bankowy.
§ 2. 1. O przyznanie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się studenci jednolitych
studiów magisterskich oraz studenci studiów I lub II stopnia, studiujący na uczelniach publicznych lub
niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych do ukończenia 25 roku życia.
2. O stypendium może ubiegać się student, który w roku akademickim, za który składany jest wniosek
spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest mieszkańcem gminy Ścinawa;
2) uzyskał średnią ocen z egzaminów w roku akademickim – co najmniej 4,50; tj. średnią ocen, podawaną do
drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglania;
3) uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem)
i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem).
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami.
4. Student ubiegający się o stypendium nie może przebywać na urlopie, który przerywa tok studiów.
5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub kilku uczelniach może ubiegać się tylko
o jedno stypendium.
6. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia
otrzymują studenci z najwyższą średnią ocen.
7. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 1.000,00 zł. Kwotę tę mogą otrzymać studenci
z najwyższą średnią.
8. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
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§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa w terminie
do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, na odpowiednich formularzach stanowiących załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Do złożenia wniosku o studenckie stypendium samorządowe uprawniony jest student.
3. Dokumenty wymagane do złożenia z wnioskiem:
1) zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej ocen;
2) kserokopie wpisów do indeksu z ocenami za ostatni rok akademicki (z zachowaniem ciągłości
numerowanych kartek począwszy od dnia zaliczenia poprzedniego roku akademickiego, a skończywszy na
ostatniej kartce zaliczonego roku akademickiego) lub
3) elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów potwierdzony za zgodność z oryginałem przez
dziekana wydziału uczelni wyższej.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Przyznanie stypendium i jego wysokość w danym roku uzależniona jest od liczby studentów
spełniających kryteria i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Ścinawa.
6. Od decyzji Burmistrza Ścinawy odwołanie nie przysługuje.
7. Informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przekazuje się
wnioskodawcy w sposób wskazany we wniosku: telefonicznie, mailowo bądź listownie.
8. Student, któremu zostało przyznane stypendium zostaje zaproszony na uroczystość wręczenia dyplomu
potwierdzającego przyznanie stypendium.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
M. Żogalska
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Załącznik nr 1 do
Uchwały nr VIII/56/2019
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 9 maja 2019 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE SAMORZĄDOWEGO STYPENDIUM
ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTA
I. DANE STUDENTA (WNIOSKODAWCY)
Nazwisko: …………………………………… Imię: ………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko ojca: ………………………… Imię i nazwisko matki ………………………...….
PESEL ………………………………………………………
II. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA STUDENTA:
Miejscowość: …………………………………… ulica: …………………………………………..
Nr domu: ………………………………….. nr telefonu: ………………………………………….
III. INFORMACJE O UCZYLNI:
Nazwa uczelni – adres: …………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa wydziału, kierunku studiów, specjalności …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…...
Rok studiów …………………………………………………………………………………….......…
Forma kształcenia ……………………………………………………………………………………..
IV. DODATKOWE INFORMACJE:
Średnia ocen studenta: …………………………………………………
Dodatkowy fakultet: …………………………………………………..
Aktywność, działalność społeczna studenta: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...................
V. NR RACHUNKU BAMKOWEGO NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI:

Właścicielem rachunku bankowego jest: …………………………………………………………
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VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJACE W/W OSIAGNIĘCIA:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........................………………
VII.
Informację o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium proszę przekazać w jednej
z poniższych opcji :
telefonicznie (nr telefonu …………………………………….
e-mail ………………………………………………………..
listownie na adres: ……………………………………………

…………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

Burmistrz Ścinawy przyznaje/ nie przyznaje ……………………………………………………….
Stypendium w wysokości …………………… za rok szkolny ……………../…………..
Ścinawa, dnia ……………………………….

…………………………………
(podpis Burmistrza)
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ ŚCINAWA
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Ścinawa
Administrator
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
Danych
·listownie na adres: ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
Osobowych
·przez e-mail: urzad@scinawa.pl
(ADO)
·telefonicznie: 76 74 00 200.
Inspektor
Ochrony Danych

Cele
przetwarzania
Twoich danych
osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania
Twoich danych
osobowych
Okres
przechowywania
Twoich danych
osobowych
Odbiorcy Twoich
danych
osobowych

Twoje prawa
związane z
przetwarzaniem
danych
osobowych
Prawo wniesienia
skargi

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący
sposób:
·listownie na adres:
·przez e-mail: urzad@scinawa.pl
·telefonicznie: 76 74 00 200.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania stypendium
i ogłoszenia wykazu uczniów, którym przyznano stypendia, w tym także
w artykule prasowym na stronie internetowej Gminy Ścinawa.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku
po zakończeniu wypłaty stypendium.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców
wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Odbiorcą Twoich
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły
zamieszczonych w zarządzeniu udostępnianym na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej może być każdy, kto zapozna się z treścią zarządzenia.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych: ·prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
·prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
·prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony
Danych (dane kontaktowe powyżej).
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

