
 

 

UCHWAŁA NR XXV/298/21 

RADY GMINY SZCZERCÓW 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających 

naukę na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i  studentów szkół wyższych 

zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, poz. 1378), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1327 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 4), art. 86 ust. 1 pkt 5 i art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz Uchwały Nr XXXI/344/17 Rady Gminy 

Szczerców z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Szczerców, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla słuchaczy szkół policealnych 

i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Stypendium za wyniki w nauce ma charakter motywacyjny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/345/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem 

prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych 

i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz Uchwała Nr XLIV/472/18 Rady 

Gminy Szczerców z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem 

prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych 

i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców. 

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/281/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem 

prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych 

i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 1758



§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Szczerców 

 

 

Barbara Szczepanik 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/298/21 

Rady Gminy Szczerców 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę 

 na terenie Gminy Szczerców 

§ 1. 1. Do ubiegania się o stypendium motywacyjne Wójta Gminy Szczerców uprawnieni są uczniowie szkół 

podstawowych (po ukończeniu klasy IV), oraz szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Gminy 

Szczerców. 

2. Stypendium jest przyznawane jako jednorazowe świadczenie za osiągnięte wyniki w nauce po ukończeniu 

roku szkolnego oraz uczniom będącym finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych 

ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty lub Zarząd Województwa Szkolnego 

Związku Sportowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen. 

§ 2. 1. Stypendium motywacyjne po ukończeniu klasy IV - VIII szkoły podstawowej jest przyznawane 

uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen: 

1) 4,75 - 5,00 – do wysokości 100,00 zł; 

2) powyżej 5,00 – do wysokości 200,00 zł. 

2. Stypendium motywacyjne po ukończeniu klasy I-III szkoły branżowej I stopnia jest przyznawane uczniowi, 

który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen: 

1) 4,00 - 4,50 – do wysokości 300,00 zł; 

2) 4,51 - 5,00 – do wysokości 500,00 zł; 

3) powyżej 5,00 – do wysokości 700,00 zł. 

3. Stypendium motywacyjne po ukończeniu klasy I-IV liceum lub I-V technikum jest przyznawane uczniowi, 

który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen: 

1) 4,51 - 4,74 – do wysokości 300,00 zł; 

2) 4,75 - 5,00 – do wysokości 500,00 zł; 

3) powyżej 5,00 – do wysokości 700,00 zł. 

4. Stypendium dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych będących finalistami lub 

laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi do 500,00 zł. 

§ 3. 1. Z wnioskami o przyznanie stypendium dla uczniów: 

1) szkół ponadpodstawowych występują osoby zainteresowane, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia; 

2) szkół podstawowych występują dyrektorzy szkół. 

2. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć wniosek, stanowiący załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie 

w terminie do 10 lipca danego roku szkolnego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wnioski składane przez osoby niepełnoletnie powinny być potwierdzone przez rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

§ 4. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia wniosków. 

§ 5. 1. Wnioski o stypendia rozpatruje Komisja ds. Rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne, 

powołana przez Wójta Gminy Szczerców odrębnym zarządzeniem, zwana dalej "Komisją" na podstawie 

udokumentowanych wniosków. 
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2. W skład Komisji powołuje się przedstawicieli: 

1) Komisji Oświaty i Kultury; 

2) Rady Gminy; 

3) Dyrekcji szkół; 

4) Urzędu Gminy. 

3. Członek komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad 

wnioskiem. 

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium winny być rozpatrzone przez Komisję w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od upływu terminów określonych § 3 ust. 3. 

§ 7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Kopię protokołu przekazuje się Wójtowi Gminy Szczerców. 

§ 8. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Wójt Gminy Szczerców.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

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

(miejsce zamieszkania lub pieczątka szkoły) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców za rok szkolny ............../.............. dla uczniów szkół 

podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Szczerców 

Wnoszę o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców uczniowi: 

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

(imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, Pesel) 

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

(adres zamieszkania) 

który: 

I.  Uzyskał w roku szkolnym................/................ 

średnią ocen ....................(na podstawie świadectwa szkolnego), 

 

II.  Został finalistą/laureatem1) konkursu/olimpiady2)  

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

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

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

 

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

(data)       (podpis wnioskodawcy) 

 

III.  Potwierdzenie zgodności danych ujętych w pkt I i II przez rodzica/opiekuna prawnego3)  

 

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

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

(data)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

IV.  Potwierdzenie zgodności danych ujętych w pkt I i II przez Dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza4)  

 

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

 

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

(data)  (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

  

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

 (pieczątka szkoły) 

                                                      
1) niepotrzebne skreślić 
2) niepotrzebne skreślić 
3) wymagane w przypadku, gdy wnioskodawca jest uczniem niepełnoletnim 
4) wymagane w przypadku, gdy dyrektor nie jest jednocześnie wnioskodawcą 
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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), 

informuję, iż: 

1. Administratorem  Danych Osobowych jest Wójt Gminy Szczerców adres: ul. Pułaskiego 8, 97-420 

Szczerców, tel. Kontaktowy: 44 631 80 50/59. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych; kontakt: mail: rodo@szczercow.org, 

tel.: 44 631 80 50/59 wew. 128. 

3. Dane osobowe zawarte we wniosku o stypendium motywacyjne, w szczególności: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, data urodzenia, nr Pesel i średnia ocen wykorzystywane będą w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku 

w Urzędzie Gminy w Szczercowie. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu ich 

zbierania, tj. rozpatrzenia i realizacji wniosku o stypendium motywacyjne w Urzędzie Gminy w Szczercowie, 

nie dłużej jednak niż 5 lat. 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

8. Podanie danych jest dobrowolne i ma na celu realizacje wniosku o stypendium motywacyjne w Urzędzie 

Gminy w Szczercowie. 

V.       Oświadczam, iż o treści w/w klauzuli informacyjnej poinformowano rodziców lub opiekunów 

prawnych5) ucznia, którego dotyczy wniosek. 

 

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

(data) (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

                                                      
5) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/298/21 

Rady Gminy Szczerców 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół 

wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców 

§ 1. 1. Do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Szczerców mają prawo słuchacze szkół policealnych oraz 

studenci szkół wyższych zamieszkali na terenie Gminy Szczerców. 

2. Stypendia są przyznawane studentom szkół wyższych za osiągnięte wyniki w nauce po ukończonym roku 

akademickim. 

§ 2. 1. O przyznanie stypendium motywacyjnego mogą ubiegać się słuchacze szkół policealnych i  studenci 

szkół wyższych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) zamieszkują na terenie gminy Szczerców; 

2) w danym roku akademickim osiągnęli dobre wyniki w nauce; 

3) nie ukończyli 26 roku życia. 

2. W przypadku gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku, może on ubiegać się o stypendium z tytułu 

studiowania na każdym z kierunków. 

3. Wnioski o stypendia rozpatruje Komisja ds. rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne, powołana 

przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem, zwana dalej "Komisją" na podstawie udokumentowanych wniosków. 

4. W skład Komisji powołuje się przedstawicieli: 

1) Komisji Oświaty i Kultury; 

2) Rady Gminy; 

3) Urzędu Gminy. 

5. Członek Komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad 

wnioskiem. 

§ 3. 1. Stypendium motywacyjne przyznaje się słuchaczom i studentom, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia, 

zdali wszystkie egzaminy wymagane do zaliczenia roku i uzyskali wpis na kolejny rok studiów. 

2. Stypendium motywacyjne dla słuchaczy szkół policealnych, za zaliczenie roku przyznawane jest według 

stawek: 

1) przy średniej 4,80 – 5,00 – do wysokości 600,00 zł; 

2) przy średniej powyżej 5,00 – do wysokości 800,00 zł. 

3. Stypendium motywacyjne dla studentów szkół wyższych za zaliczenie roku przyznawane jest według stawek: 

1) przy średniej 4,40 – 4,80 – do wysokości 1000,00 zł; 

2) przy średniej powyżej 4,80 – do wysokości 1200,00 zł. 

§ 4. 1. Z wnioskami o przyznanie stypendium występują osoby zainteresowane. 

2. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć wniosek stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie 

w terminie do 30 listopada każdego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. W przypadku ostatniego roku studiów warunkiem otrzymania stypendium motywacyjnego jest dostarczenie 

przez studenta w terminie do 30 listopada kserokopii dyplomu potwierdzającego ukończenie nauki lub właściwego 

zaświadczenia. 
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§ 5. Stypendium wypłacane jest na konto wskazane przez studenta we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy 

w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia wniosków. 

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium winny być rozpatrzone przez Komisję w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od upływu terminów określonych w § 4 ust. 3 i 4. 

§ 7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Kopię protokołu przekazuje się Wójtowi Gminy Szczerców. 

§ 8. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Wójt Gminy Szczerców.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

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

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

(miejsce zamieszkania) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców za rok akademicki ................../..................... dla studentów 

szkół wyższych oraz słuchaczy szkół policealnych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców 

Wnoszę o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy, data urodzenia, nr Pesel) 

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

(adres zamieszkania) 

I. Oświadczam, że w danym roku akademickim ….…/….…byłem/am słuchaczem/ką...................................(słownie) 

roku studiów (studium) 

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

(nazwa szkoły/uczelni, wydział, kierunek, adres) 

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

Spełniłem/am wszystkie wymogi związane z zaliczeniem roku i uzyskałem/am wpis na kolejny rok 

szkolny/akademicki1)............./............... i uzyskałem/am średnią ocen wynoszącą ..................... 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, stypendium: 

1) odbiorę w kasie Urzędu Gminy; 

2) proszę przelać na konto .................................................................................................................. 

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

 (data i podpis wnioskodawcy) 

II. Potwierdzenie zgodności danych ujętych w pkt I przez sekretariat/dziekanat2) szkoły/uczelni3). 

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

(data) (podpis i pieczątka szkoły/uczelni) 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

1) niepotrzebne skreślić 
2) niepotrzebne skreślić 
3) niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(data) (podpis wnioskodawcy) 

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

(data) (pieczątka i podpis osoby potwierdzającej dane 

wymienione w pkt II występującej w imieniu 

szkoły/uczelni) 

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), 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/a Danych Osobowych jest Wójt Gminy Szczerców adres: ul. Pułaskiego 8, 97-420 

Szczerców, tel. Kontaktowy: 44 631 80 50/59. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych; kontakt: mail: rodo@szczercow.org 

tel.: 44 631 80 50/59 wew. 128. 

3. Dane osobowe zawarte w złożonym przez Panią/Pana wniosku o stypendium motywacyjne, w  szczególności: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, nr Pesel, średnia ocen wykorzystywane będą w celu 

rozpatrzenia i realizacji wniosku w Urzędzie Gminy w Szczercowie. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi  do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu ich 

zbierania, tj. rozpatrzenia i realizacji  wniosku o stypendium motywacyjne w Urzędzie Gminy w Szczercowie, 

nie dłużej jednak niż 5 lat. 

7. Dane osobowe  nie będą udostępniane innym podmiotom. 

8. Podanie danych jest dobrowolne i ma na celu realizacje wniosku o stypendium motywacyjne w Urzędzie 

Gminy w Szczercowie. 
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