
 
 

UCHWAŁA NR XLIII/585/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo 
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Żukowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1915 z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo 
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo. 

§ 2. 1. Stypendium przyznaje się uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Żukowo w szkołach 
podstawowych w klasach IV-VIII i szkołach ponadpodstawowych, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, 
który kończy się w roku składania wniosków. 

2. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku. Przyznane 
stypendium wypłaca się w dwóch transzach w listopadzie i lutym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku ucznia kończącego naukę w szkole ponadpodstawowej, przyznane stypendium wypłaca się 
jednorazowo w listopadzie. 

4. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub opiekuna prawnego 
we wniosku. 

5. Kwota stypendium jest pomniejszana o należny podatek dochodowy, gdy suma wypłat przekazanych 
danemu stypendyście od początku roku podatkowego przekroczy kwotę wolną od podatku. 

§ 3. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów: 

1) stypendium za osiągnięcia naukowe; 

2) stypendium za osiągnięcia artystyczne; 

3) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

§ 4. 1. Stypendium za osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniom, którzy spełniają jeden z niżej 
wymienionych warunków: 

1) są laureatami i zajęli pierwsze miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu 
powiatowym i posiadają średnią ocen co najmniej 5,2 lub wyższą; 

2) są laureatami ponad powiatowych konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami, którzy zajęli 
miejsca od pierwszego do trzeciego w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych 
organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
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2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (j.t. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1036 z późn. zm.) i posiadają średnią ocen 5,0 lub wyższą; 

3) uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce (np. posiadają swoje publikacje naukowe, 
współpracują z instytucjami naukowymi, mają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach innych, niż 
organizowane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 na szczeblach ponad powiatowych 
i posiadają średnią ocen 5,0 lub wyższą. 

2. Za osiągnięcia naukowe przyznawane są punkty w czterech kategoriach: 

1) I kategoria – na szczeblu międzynarodowym; 

2) II kategoria – na szczeblu ogólnopolskim; 

3) III kategoria – na szczeblu wojewódzkim; 

4) IV kategoria – na szczeblu powiatowym. 

3. Za wyróżnienia i nagrody w konkursach wymienionych w ust. 2 przyznane są punkty w następujący 
sposób: 

1) kategoria I – wyróżnienie – 13 punktów; otrzymanie nagrody, tytuł laureata – 15 punktów; 

2) kategoria II – wyróżnienie – 8 punktów; otrzymanie nagrody, tytuł laureata – 10 punktów; 

3) kategoria III – wyróżnienie – 3 punkty; otrzymanie nagrody, tytuł laureata – 5 punktów; 

4) kategoria IV - wyróżnienie – 1 punkt; otrzymanie nagrody, tytuł laureata – 2 punktów. 

4. W przypadku uczniów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, w pierwszej 
kolejności stypendia otrzymują uczniowie z wyższą średnią ocen. 

§ 5. 1. Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: 

1) sztuk plastycznych; 

2) muzyki i śpiewu; 

3) teatru i filmu; 

4) literatury. 

2. Za indywidualne osiągnięcia artystyczne przyznawane są punkty w trzech kategoriach, odrębnie dla 
każdego z rodzaju osiągnięć: 

1) I kategoria – na szczeblu międzynarodowym; 

2) II kategoria – na szczeblu krajowym; 

3) III kategoria – na szczeblu wojewódzkim i regionalnym (obejmującym obszar większy niż jedno 

województwo). 

3. Za zespołowe osiągnięcia artystyczne (wyróżnienia i nagrody) przyznawane są punkty tylko w kategorii 
I na szczeblu międzynarodowym. 

4. Za wyróżnienia i nagrody w konkursach wymienionych w ust. 4 przyznaje się punkty w następujący 
sposób: 

1) kategoria I – wyróżnienie – 13 punktów; tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 15 punktów; 

2) kategoria II – wyróżnienie – 8 punktów; tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 10 punktów; 

3) kategoria III – wyróżnienie – 3 punkty; tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 5 punktów. 

5. Punkty, o których mowa w ust. 4 za osiągnięcia w dziedzinach określonych w ust. 1, ulegają sumowaniu. 

6. Stypendium za osiągnięcia artystyczne otrzymują uczniowie z największą liczbą punktów w ramach 
przeznaczonych na ten cel środków finansowych. W przypadku uczniów, którzy uzyskali równą liczbę 
punktów, w pierwszej kolejności stypendium otrzymują uczniowie legitymujący się indywidualnymi 
osiągnięciami artystycznymi. 
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§ 6. 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe, może być przyznane uczniom, którzy spełniają jeden z niżej 
wymienionych warunków: 

1) w konkurencjach indywidualnych: 

a) zajęli miejsce I w powiatowych zawodach w co najmniej dwóch dyscyplinach sportowych 

organizowanych przez odpowiednie związki sportowe, 

b) zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich lub wojewódzkich zawodach sportowych organizowanych przez 
odpowiednie związki sportowe, 

c) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych, 

2) w konkurencjach zespołowych uzyskują indywidualnie wysokie wyniki sportowe i biorą czynny udział 
w rozgrywkach: 

a) zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich lub wojewódzkich zawodach sportowych organizowanych przez 
odpowiednie związki sportowe, 

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich 
dyscyplinach sportowych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków 
sportowych. 

2. W przypadku większej liczby wniosków o stypendia za osiągnięcia sportowe, niż limit środków, 

w pierwszej kolejności stypendia otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki sportowe. 

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: 

1) dyrektorzy, wychowawcy klas szkoły, do której uczęszczał uczeń w trakcie składania wniosku; 

2) rodzice i opiekunowie prawni; 

3) stowarzyszenia twórców oraz inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości 
artystycznej; 

4) trenerzy, przedstawiciele klubów lub organizacje pozarządowe; 

5) pełnoletni uczniowie. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy 
w Żukowie, ul. Gdańska 52 w terminie do 20 lipca każdego roku (za dzień złożenia wniosku uważa się dzień 
jego wpływu lub dostarczenia do Biura Obsługi Klienta w Urzędu Gminy Żukowie). 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) świadectwo potwierdzające pobieranie nauki na terenie Gminy Żukowo, 

2) dokumenty potwierdzające (dyplomy, opinie trenerów, książeczki federacji sportowych wraz z wpisami 
i pieczątkami potwierdzającymi udział w zawodach) spełnianie kryteriów określonych w niniejszym 
regulaminie (potwierdzone za zgodność kopie dokumentów); 

3) oświadczenie o źródłach i okresie pobierania innych stypendiów (na dzień składania wniosku); 

4) oświadczenie (w przypadku osób małoletnich także przedstawiciela ustawowego) wraz z podpisem 
(podpisami) o zapoznaniu się z uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Rady 
Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo; 

5) zobowiązanie do informowania Burmistrza Gminy Żukowo o okolicznościach skutkujących pozbawieniem 
stypendium. 

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

6. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

7. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją nie będą zwracane wnioskującym o stypendia. 
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8. Każdy uczeń może otrzymywać tylko jedno stypendium finansowane z budżetu Gminy Żukowo. 

§ 8. 1. Wnioski o stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza 
Gminy Żukowo w drodze zarządzenia. 

2. Do członków Komisji Stypendialnej stosuje się przepisy ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) dotyczące wyłączenia pracownika. 

3. Decyzje Komisji zapadają w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z rekomendacjami co do przyznania 

stypendium, jest przekazywany Burmistrzowi Gminy Żukowo. 

5. Rozstrzygnięcie o przyznaniu/pozbawieniu stypendium podejmuje Burmistrz Gminy Żukowo. 

6. Od rozstrzygnięcia Burmistrza w sprawie przyznania/pozbawienia stypendium przysługuje 
wnioskodawcy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozstrzygnięcie Burmistrza wydane 
w następstwie ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczne. 

§ 9. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1, corocznie 
określa uchwała budżetowa. 

2. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 50 zł miesięcznie. 

§ 10. 1. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium w przypadku, gdy: 

1) stypendysta swoim postępowaniem godzi w dobre imię Gminy; 

2) wnioskodawca ubiegając się o przyznanie stypendium przedstawił Komisji nieprawdziwe informacje, 
dotyczące stypendysty; 

3) stypendysta zaprzestał nauki w szkole; 

4) stypendysta w rażący sposób narusza powszechnie obowiązujące prawo lub zasady współżycia 

społecznego. 

§ 11. Tracą moc: 

1) Uchwała nr XXI/248/2020 Rady Miejskiej w Żukowie z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo w ramach lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo. (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2020 r, poz. 2423); 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XXIII/277/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo w ramach lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo. ( Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2020 r, poz. 3158). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie 

 
 

Witold Szmidtke 
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Wniosek o przyznanie stypendium 

☐ naukowego ☐ artystycznego ☐ sportowego 

WNIOSKODAWCA 

☐ pełnoletni kandydat 

☐ prawny opiekun/rodzic 

☐ dyrektor szkoły 

☐ wychowawca/trener 
☐ inny podmiot 

Nazwisko  

Imię/ nazwa  

Adres   

Telefon  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem przyznawania 

stypendium. 

Podpis 

wnioskodawcy 

KANDYDAT 

Nazwisko  

Imię lub imiona  

PESEL            

Adres stałego zameldowania  

Adres zamieszkania  

Numer rachunku 

bankowego oraz imię i 

nazwisko posiadacza 

 

 posiadacza rahunku 

i nazwisko właściciela 

 

                                

SZKOŁA 

Nazwa  

Adres  

Telefon  

Klasa  

Średnia ocen  

( dot. stypendium naukowe) 
 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/585/2022

Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 29 marca 2022 r.
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Czy kandydat w minionym 

roku szkolnym ukończył 

szkołę ponadpodstawową? 
☐ TAK ☐ NIE 

Potwierdzenie dyrektora 

szkoły 

Podpis i pieczątka szkoły: 
 

KLUB/ORGANIZACJA 

Nazwa  

Adres  

Telefon  

Dyscyplina 

Sportowa/ 

Artystyczna 

 

                

Prezes 

klubu/ 

organizacji 

Podpis i pieczątka: 

UZASADNIENIE WNIOSKU I OPIS WYNIKÓW  

ORAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DANEJ DZIEDZINY: 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Świadectwo szkolne, 

Inne … 
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OŚWIADCZENIA 

☐ zamieszkuje 

☐ nie zamieszkuje 

teren Gminy Żukowo pod adresem. 

☐ otrzymuje 

☐ nie otrzymuje 

inne stypendium  

Inne źródło 

stypendium 

.………………………………………….…………………………………

……………………………….…………………………………. .  

(wymienić źródła i okres przyznawania) 

Zobowiązuję się do informowania Burmistrza Gminy Żukowo o okolicznościach 

skutkujących pozbawieniem stypendium zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. 5 regulaminu 

przyznawania stypendium. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator danych - Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o tym, które dane 

osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, są Rada Miasta Żukowa oraz 

Burmistrz Gminy  Żukowo, którego dane kontaktowe są następujące: 

 adres korespondencyjny: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 

 nr telefonu: 58 685 83 00 

 adres e-mail ugzukowo@zukowo.pl  

Inspektor ochrony danych - We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na 

adres mailowy: iod@zukowo.pl  

Cel przetwarzania - Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium. 

Podstawa przetwarzania danych – Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

- wypełnianie obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (RODO) w związku z ustawą z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe; 

- zgoda na przetwarzanie wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

- realizacja zadania publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.  

Okres przechowywania danych - Dane osobowe będą przechowywane przez okres 

przewidziany przepisami prawa, w tym przypadku 5 lat. 

Odbiorcy danych - Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione przez przepisy 

prawa oraz podmiotom realizującym zadania administratora na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 
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* niepotrzebne skreślić 

 

 

………………………………   …………………………………………….. 

      (miejscowość i data)           (Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa osób - Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 

uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

W przypadku wyrażenia zgody macie Państwo prawo do jej wycofania oraz żądania usunięcia 

danych w dowolnym momencie. 

 

Informacja o wymogu podania danych - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości przyznania stypendium.  
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…………………………………………                            …………………………………………               

                    Imię i nazwisko                                                                 Telefon kontaktowy 

 

 

Oświadczenie o wytycznych dot. bezpieczeństwa w związku z planowanym udziałem w gali 

rozdania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo  zwanej dalej 

„Wydarzeniem”. 

 

W związku ze zgłoszoną chęcią udziału w wydarzeniu oświadczam, że: 

1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów ostrej infekcji dróg 

oddechowych, takich jak gorączka, kaszel, duszności; 

2) nie przebywam na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z 

osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2; 

3) mam świadomość możliwości zakażenia wirusem SARS CoV-2 w związku z przebywaniem w 

publicznej instytucji w obecności innych osób; 

4) zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związanie z przeciwdziałaniem zarażeniu SARS 

CoV-2. 

 

…………………………………………                                                                                                                  

Data i podpis 

 

 

Powyższe oświadczenie jest dobrowolne, jednak jego brak będzie skutkował zakazem 

uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rejestrowanie mojego wizerunku i jego publikację 

utrwalonego podczas Wydarzenia i wykorzystywanie go przez Organizatora na zdjęciach lub 

filmach na stronach internetowych prowadzonych przez Gminę Żukowo (zukowo.pl), na kanale 

Youtube.com. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolny momencie (pisząc na adres 
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iod@zukowo.pl) , przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że stosownie do postanowień art. 81 ust 2 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda nie jest wymagana w przypadku na 

rozpowszechnianie wizerunku osób, które stanowią jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna. 

 

*niepotrzebne skreślić                                                       ………………………………………… 

                                                                                                    Data i podpis 

 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu 

zapobiegania szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz aby ułatwienia służbom sanitarnym 

dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w 

wydarzeniu. Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania informacji do ugzukowo@zukowo.pl, 

gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się 

zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie SARS CoV-2. 

Przyjmuję do wiadomości, że organizator wydarzenia jest zobowiązany do przekazania podanych 

danych osobowych uczestników wydarzenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 

Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym na 

jego żądanie. 

 

 

*niepotrzebne skreślić                                                        ………………………………………… 

                                                                                                      Data i podpis 
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