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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka 

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 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i uczniów 
kontynuujących naukę w szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork. 

2. Stypendium może być przyznawane uczniom szkół podstawowych i uczniom kontynuującym naukę 
w szkołach ponadpodstawowych, którzy spełnili jedno z następujących kryteriów: 

1) zostali laureatami lub finalistami olimpiad, konkursów, w tym konkursów przedmiotowych na szczeblu: 

a) co najmniej wojewódzkim w przypadku uczniów szkół podstawowych, 

b) co najmniej krajowym w przypadku szkół ponadpodstawowych, 

2) zostali laureatami, zdobywcami wyróżnienia i uczestnikami finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego 
konkursu artystycznego; 

3) wykazują szczególne uzdolnienia w określonej dziedzinie. 

3. Stypendium może być przyznane w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, 
w którym uczeń uzyskał osiągnięcia określone w ust. 2 pkt. 1-3. 

4. Za laureata uznaje się ucznia, który jest uczestnikiem konkursu finałowego, uzyskał określoną liczbę 
punktów ( procent) i uzyskał tytuł laureata konkursu/olimpiady. 

5. Za finalistę uznaje się ucznia, który jest uczestnikiem finału, czyli ostatniego (najwyższego) etapu 
konkursu/ olimpiady. 

§ 2. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują do Burmistrza Miasta Kluczborka dyrektorzy 
szkół, rady pedagogiczne, rady rodziców, samorządy uczniowskie za pośrednictwem dyrektorów szkół. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Wnioski należy składać do dnia 30 czerwca danego roku w Administracji Oświaty w Kluczborku. 

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Kluczborka 
w składzie: dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego, po jednym przedstawicielu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kluczborku i Administracji Oświaty w Kluczborku. 

6. Po zapoznaniu się z wnioskami, o których mowa w ust. 1, komisja przekazuje Burmistrzowi Miasta 
Kluczborka propozycje dotyczące przyznania stypendiów ze wskazaniem kwoty stypendium. 

7. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej i wypłacane w formie przelewu na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku. 

8. Stypendium może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, tj. od września danego roku do 
czerwca roku następnego. 

9. Środki na stypendia będą zabezpieczone w budżecie Gminy Kluczbork na dany rok budżetowy. 
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§ 3. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru 
socjalnego. 

§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Kluczborka. 

2. Decyzja Burmistrza Miasta Kluczborka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 5. 1. Wypłacanie stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 

1) został ukarany naganą dyrektora szkoły; 

2) został zawieszony w prawach ucznia; 

3) został skreślony z listy uczniów; 

4) przerwał naukę w szkole; 

5) zrezygnował ze stypendium. 

2. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza stypendysta, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania 
Burmistrza Miasta Kluczborka o zdarzeniu, o którym mowa w ust.1 pkt 1-5, w terminie 7 dni od jego 
zaistnienia. 

3. Stypendium nie wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły 
okoliczności powodujące utratę stypendium. 

§ 6. 1. Burmistrz Miasta Kluczborka może przyznać stypendium specjalne dla najlepszego ucznia danej 
szkoły. 

2. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 15 lipca danego roku przedstawia Burmistrzowi Miasta Kluczborka 
kandydatów do stypendium specjalnego biorąc pod uwagę średnią ocen z obowiązkowych zajęć dydaktycznych 
powyżej 4,75 i wyniki egzaminu ośmioklasisty – powyżej 90% jako średnią wszystkich części egzaminu 
w roku szkolnym. 

3. Stypendium specjalne przyznaje się jednorazowo w kwocie pieniężnej przed zakończeniem roku 
szkolnego. Stypendium jest  wypłacane w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub 
w formie rzeczowej. 

4. Środki na stypendia specjalne będą zabezpieczone w budżecie Gminy Kluczbork na dany rok budżetowy. 
Do przyznawania stypendium specjalnego, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się §1 -5. 

§ 7. Traci moc: 

1) uchwała nr XLVII/469/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka; 

2) uchwała nr XXI/349/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia....................2021 r. 

WNIOSEK  o przyznanie stypendium ( w tym stypendium specjalnego)                                                    
Burmistrza Miasta Kluczborka 

Obowiązkowe dane kandydata do stypendium: 

1. Imię i nazwisko: 

2. PESEL 

3. Data i miejsce urodzenia: 

4. Adres zamieszkania i telefon kontaktowy do rodziców ( opiekunów prawnych): 

5. Nazwa szkoły: 

6. Klasa w momencie zgłoszenia ucznia: 

UZASADNIENIE: 

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

……………………………………………………………………………….. 

(data i miejscowość, pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który mają być przelane środki: 

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

Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

2. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przekazanie pieniędzy na wskazany we wniosku numer 
rachunku bankowego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru rachunku bankowego 
przez Burmistrza Miasta Kluczborka w celu wypłaty stypendium/stypendium specjalnego przyznanemu 
mojemu dziecku………………………………………………………………… 

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

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  w związku z przyznaniem stypendium 
Burmistrza Miasta Kluczborka 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 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 (“RODO") Burmistrz 
Miasta Kluczborka informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, 
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 4181481, adres e-mail: um@kluczbork.pl    reprezentowany 
przez Administrację Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 4181348, adres e-
mail; ao@ao.kluczbork.pl    

2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane  przetwarzane są prawidłowo, można zwrócić się do 
wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail:  rodo@kluczbork.pl    

3. Celem przetwarzania Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest realizacja wypłaty stypendium 
Burmistrza Miasta Kluczborka. Pani/Pana i dziecka dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e 
RODO w związku z realizacją Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku nr …………………… z dnia 
………………… Przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru Pani/Pana rachunku bankowego 
odbywa się natomiast na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO. 

4. Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana 
danych osobowych: 

·imię i nazwisko, 

·adres zamieszkania, 

·numer telefonu. 

W przypadku kategorii danych osobowych Pani/Pana dziecka przetwarzamy natomiast: 

·imię i nazwisko, 

·adres zamieszkania, 

·data urodzenia, 

·numer identyfikacyjny PESEL, 

·imiona rodziców 

5. Pani/Pana i dziecka dane osobowe otrzymaliśmy od szkoły wnioskującej o przyznanie stypendium. 

6. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą członkowie Komisji do spraw opiniowania 
wniosków o przyznanie stypendium. Pani/Pana i dziecka dane osobowe mogą być ponadto przekazywane 
organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Nie przekazujemy Pani/Pana i dziecka danych osobowych poza teren Polski. 

8. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przechowywane będą na czas realizacji Uchwały oraz przez okres 
przewidziany przez Jednolity Rzeczowy Wykaz akt zatwierdzony przez Archiwum Państwowe w Opolu. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana i dziecka danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; 

·prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

·prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

·prawo do usunięcia danych; 

·prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

·prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

·prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych zebranych na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, 
przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem; 
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·prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, 
gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana i dziecka dane niezgodnie z prawem. 

10. Przetwarzanie Pani/Pana i dziecka danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami. 

………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis 
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Uzasadnienie 

Uzasadnienie Projekt uchwały zawiera ujednolicenie i uszczegółowienie zasad udzielania stypendiów 
przez Burmistrza Miasta Kluczborka w związku ze zmianami w prawie m.in. dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. Jednocześnie doprecyzowano kryteria przyznawania stypendiów, w tym stypendiów 
specjalnych. Zmiany dotyczą także terminu składania wniosku dyrektora szkoły o przyznaniu stypendium 
specjalnego dla ucznia w związku z przesunięciem terminów egzaminu ósmoklasisty i przekazywaniu 
wyników tego egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do szkół -z 15 czerwca na 15 lipca roku 
szkolnego. Nowy wzór wniosku o przyznanie stypendium zawiera klauzulę informacyjną. 
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