
zAMADzENTE NR 0050..:)i.,. i,ti r,i......,
Burmistrza [vliasta KoScierzyna

z dnia ..l,..,,...,, i(r ir..v.....',r,j!'

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistza Miasta dla wyroiniajqcych siq

uczni6w i student6w z terenu Ko6ciezyny w roku szkolnym 201912020

Na podstawie art. 30 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 22020

r,, poz. 713) oraz Uchwaly Nr XLll/334/01 Rady Miasta w Ko6ciezynie z dnia 17J0.2001 r. w sprawie zasad

udzielania stypendium dla uczni6w i student6w

z*zqdzam, co nastgpuje :

S 1. Wprowadza siq regulamin pzyznawania stypendium Burmistza Miasta dla wyr6zniajqcych siq uczniow

i student6w z terenu Ko5ciezyny w roku szkolnym 201912020, zgodnie z bzmieniem okre6lonym w zalqczniku nr

l dozazqdzenia.

$ 2. Wykonanie zarzqdzenia powieza siq Dyrektorowi Biura Obstugi Placowek O6wiatowych.

$ 3, Traci moc zarzqdzenie nr 0050.82.2018 Burmistza Miasta Ko6ciezyna z dnia 07.06.2018 r. w sprawie

wprowadzenia regulaminu pzyznawania stypendium Burmistza Miasta dla wyrozniajqcych sig uczni6w

i student6w z terenu Ko6ciezyny zmienione Zanqdzeniem nr 0050.81.2019 Burmistza Miasta Ko6ciezyna z dnia

12.Q6.2019 w sprawie zmiany zarzqdzenia nr 0050.82.2018 Burmistza Miasta Ko6ciezyna z dnia 07.06,2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu pzyznawania stypendium Burmistza Miasta dla wyro2niajqcych sig uczniow

i student6w z terenu Ko6ciezyny.

$ 4.Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjqcia,
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Zalqcznik nll do Zarzqdzenia

Burmistza Miasta KoSciezyna
nr 0050..1i . 'i r"lL0 . z dnia . ii.v,kr.,,J u ,u LLli.

REGULAMlN

PRZYZNAWAN IA STYPEN DI U M BU RMISTRZA M IASTA KOSCI ERZYNA

DLA WYRO2NAJACYCH StE UCZNTOW r STUDENTOW Z TERENU KOSCTEMYNY W ROKU SZKOLNYM
201912020

Prawo do ubiegania siq o stypendium Burmistrza Miasta Ko6cierzyna pzysluguje

1. za osiqgniqcia w nauce:

a) Studentom studiow stacjonarnych szkol wyzszych do ukonczenia 26 roku zycia,

b) Absolwentom szkol ponadpodstawowych dziennych pod warunkiem podjqcia studiow stacjonarnych,

c) Uczniom szkol ponadpodstawowych dziennych,

d) Uczniom klas lV - Vlll szkol podstawowych.

3, Warunkiem uzyskania stypendium przez osoby wymienione w ust.1b,c,d jestuzyskanie co najmniej dobrej

oceny z zachowania,

4. Warunkiem uzyskania stypendium pzez osoby wymienione w ust.1 jest stale zamieszkiwanie w KoScierzynie.

Wyjqtek stanowiq uczniowie nie bqdqcy mieszkafcami Kosciezyny, ale uczqszczajEcy do szkol dla ktorych

organem prowadzqcym jest Gmina Miejska Ko6cierzyna.

s2

Ustanawia siq liczbq i wysokoSc stypendiow Burmistrza Miasta Ko6ciezyna:

1. Za osiqgniqcia, o ktorych mowa w $ 1 ust. 1 Regulaminu:

a) 10 rownych stypendiow dla studentow studiow stacjonarnych szkolwyzszych po 250 zl miesiqcznie,

b) 10 rownych stypendiow dla uczniow iabsolwentow szkotponadpodstawowych po 180 zlmiesiqcznie,

c) 20 rownych stypendiow w kwocie 500 zl, platnych jednorazowo dla uczniow szkolpodsiawowych,

d) 7 rownych stypendiow w kwocie 500 zl, platnych jednorazowo dla absolwentow klas osmych, ktorzy

napisali najlepiej sprawdzian klas osmych.

s3

1. O stypendium Burmistrza Miasta Ko6ciezyna wymienione w $ 2 ust. 1a) moze ubiegac siq student studiow

stacjonarnych, ktory uzyskalco najmniej 4,70 z ocen uzyskanych na koniec danego roku akademickiego za

egzaminy i zaliczenia z paedmiotow niekohczqcych siq egzaminem oraz spelnia najwiqkszq ilo6c

ponizszych kryteriow.

a) Studiuje rownolegle na kilku kierunkach lub realizuje indywidualny program studiow,

b) Posiada osiqgniqcia naukowe,

c) Prowadzi dzialalnoSc na zecz Srodowiska lokalnego,

d) Uczestniczy w pracach naukowo badawczych,

e) Posiada inne wybitne osiqgniqcia i sukcesy.

2, Przy przyznawaniu stypendium komisja bierze pod uwagg stopien trudno6ci pokonywany przez studenta w

uzyskaniu wyksztalcenia oraz pozycjq danej uczelni w rankingach szkol wyzszych.

3, W przypadku skre6lenia z listy studentow, stypendium nie pzysluguje od nastqpnego miesiqca po skreSleniu

lub przenruaniu toku studiow.

4. Stypendium pzysluguje studentom tylko w czasie tnrvania studiow.
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Stypendium za osiqgniqcia w nauce wymienione w $ 2 ust. 1b) moze otzymac uczen lub absolwent szkoly
ponadpodstawowej, ktory uzyskal co najmniej Sredniq 5,20 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego.
Przy ocenie wnioskow uczniow wymienionych w ust.1 komisja dodatkowo ocenia czy uczeh lub absolwent.
a) jest laureatem bqdl finalistq olimpiad i konkurs6w przedmiotowych miqdzynarodowych,

ogolnopolskich, oraz szczebla wojewodzkiego,

b) legitymuje siq osiqgniqciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczegolne uzdolnienia,

c) aktywnie dziala spoiecznie na rzecz lokalnego Srodowiska szkolnego, rowieSniczego lub miejskiego.
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W roku szkolnym 201912020 stypendia dla uczniow wymienionych w g 2 ust.1 c) i d) pzyznawane bqdq
wylqcznie dla uczniow uczqszcza)qcych do szkol podstawowych na terenie Ko6ciezyny na podstawie

rekomendacji Rady Pedagogicznej szkoly do ktorej uczeh uczQszcza.

Stypendium za osiqgniqcia w nauce wymienione w $ 2 ust. 1c) moze otrzymac uczen lub absolwent klas lV
- Vlll szkoly podstawowej, ktory uzyskal co najmniej Sredniq 5,60 z ocen uzyskanych na koniec roku

szkolnego oraz rekomendacjq Rady Pedagogicznej Szkoly. Przy wystawianiu rekomendacji Rada powinna

wziqc pod uwagq, czy uczeh lub absolwent:

a) jest laureatem bqd2 finalistqolimpiad i konkursow przedmiotowych miqdzynarodowych,

ogolnopolskich, oraz szczebla wojewodzkiego,

b) legitymuje siq osiqgniqciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczegolne uzdolnienia,
c) aktywnie dziala spolecznie na rzecz lokalnego Srodowiska szkolnego, rowiesniczego lub miejskiego.

Stypendium za osiqgniqcia w nauce wymienione w $ 2 ust. 1d) moze otzymac absolwent klasy osmej, ktory
otrzymal na sprawdzianie klas osmych Sredniq punktow z kazdego ze zdawanych paedmiotow powyzej g0
0/o etdz rekomendacjq Rady Pedagogicznej Szkoly.

Ustala siq maksymalnq liczbq rekomendowanych przez Radq Pedagogicznq wnioskow dla uczniow
wymienionych w ust. 3 i 4 w nastgpujqcy sposob:

Szkola

Maksymalna liczba

stypendiow zgodnie

zs2
Ust. 1 c) Ust. I d)

Szkola Podstawowa nr 1 3 1

Szkola Podstawowa nr 2 2 1

Szkola Podstawowa nr 3 3 I
Szkola Podstawowa nr 4 4 1

Szkola Podstawowa nr 6 5 1

Prywatna Szkola Podstawowa Happy KIDS 1

I nteg racyj na Prywatna Szkota Podstawowa Montessori 1 1

Prywatna Szkota Podstawowa Prymus 1 1

ogolem 20 7
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Burmistz Miasta Ko6cierzyna w szczegolnych wypadkach moze przyznaestypendium rowniez tym studentom,
uczniom i absolwentom, ktorzy nie spetniajq kryteriow okreSlonych w regulaminie, a ktorzy wykazujq siq
wyjqtkowymi uzdolnieniami lub osiqgniqciami. WysokoSc stypendium i sposob wyptaty Burmistz okre6li w
umowie zawar.tej ze stypendystq.

3.

4.

5.

6.
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1. Wnioski o przyznanie stypendium mog4skladac:

a) studenci i pelnoletni uczniowie - zainteresowani uzyskaniem stypendium,

b) dyrektor szkoly,

c) rodzice lub prawniopiekunowie ucznia,

d) organizacje pozarzqdowe,

2, Dla osob wymienionych w $ 2 ust.1 a) ib) wzorwniosku stanowi zalqcznik nr'l do regulaminu. Do wniosku

muszE by6 dolqczone dokumenty potwierdzajqce Sredniq ocen oraz inne dokumenty potwierdzajqce

uzyskane osiqgnigcia.

3, Do wniosku dla osob wymienionych w $ 2 ust.1 c) id) stanowi zalqcznik nr 1a do regulaminu, Do wniosku

musi byc dotqczona rekomendacja Rady Pedagogicznej.

$e

1. Dla osob wymienionych w $'l ust 1.a), b) stypendium jest przyznawane na okres 9 miesiqcy tj. od 01

pa2dziernika 2020r. do 30 czerwca2021r.

2. Dlaosob wymienionych w $ 1 ust 1.c), stypendium jest przyznawane na okres 10 miesiqcy tj. od 01 wrzeSnia

2020r. do 30 czenruca2021r.

3. Dla osob wymienionych w $ 1 usi 1d), stypendium jest wyplacane jednorazowo do 31 pazdziernika 2020 r.
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1. Wnioski o pzyznanie stypendiow nalezy skladac w Urzqdzie Miasta KoSclezyna w Biurze Obstugi Placowek

O6wiatowych w nastqpujqcych terminach :

a) Osoby wymienione w $ 1 ust 1.a) do dnia 9 pazdziernika 2020r.,

b) Osoby wymienione w do dnia $ 1 ust 1.b), c) do dnia 28 sierpnia 2020r,

c) W przypadku osob wymienionych w $ 1 ust 1.d) wniosek sklada dyrektor szkoty do dnia 28 sierpnia

2020r,,

d) Osoby wymienione w $ 6 do dnia 28 sierpnia 2020r.

2. Wnioski, ktore wplynq po terminie okre6lonym w ust.1. nie bqdq podlegaly rozpatrzeniu Wzez

Komisjq Stypendialn4

3. Studenci sq zobowiqzani dostarczyc do 9 pazdziernika 2020r. dokument potwierdza.iqcy rozpoczqcie lub

kontynuowanie studiow.

4. Termin rozpatzenia wnioskow pzez Komisjg Stypendialnqnastqpi w ciqgu 30 dni od terminu okreSlonego w

pkt 1.
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1. Komisja Stypendialna dzialai podejmuje decyzje z upowa2nienia Burmistza Miasta Ko6cierzyna.

2. Decyle Komisji Stypendialnej sq ostateczne i nie sq decyzjami w rozumieniu Kodeksu Postqpowania

Administracyjnego,

s 12

1. Na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej Burmistz Miasta KoScierzyna zawiera umowy ze stypendystami.

2. Biuro Obstugi Placowek Oswiatowych przygotowuje Umowy zgodnie z wzorem stanowiqcym zalqcznik nr 2 i

nr 2a regulaminu i prowadzi ewidencjq umow,
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1. Pzed wyplatq stypendysta sklada w Biuze Obstugi Plac6wek Oswiatowych w KoSciezynie oSwiadczenie

,,osoby otzymujqcej stypendium, o kt6rym mowa w art.2 ust. 1 pkt,40b ustawy zdnia26lipca 1gg1r. o
podatku dochodowym od osob tizycznych,tzw, PIT 2c",

Stypendia bqdq wyptacane na konto osobiste stypendysty lub jego rodzica/opiekuna prawnego, po
upzednim zlozeniu w Biuze Obslugi Plac6wek Oswiatowych w Ko6ciezynie pisemnej informacji
zawierajqcej nazwe banku, numer konta oraz dane osobowe jego wlasciciela.



Zalqcznik nr 1

DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA

STYPENDIUIV BURIMISTRZA IVIASTA

DLA WYROZNIAJACYCH SIF UCZNIOW

I STUDENTOW Z TERENU KOSCIERZYNY

WNIOSEK O PMYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA

DLA WYROZNTAJACYCH SrE UCZNIOW I STUDENTOW Z TERENU KOSCIEMYNY

1 . lmiq i Nazwisko ucznia/studenta,., ,.

2. Data i miejsce urodzenia ucznia/studenta... ..

3. lmiona i nazwiska rodzicow(opiekunow)

4. Adres stalego zamieszkania ... ...

5. Numer telefonu kontaktowego,,, ,.. .

6. Szkola/Uczelnia/Wydzial*....,

7, Uczniowie klas I proszeni sq o podanie jakiej szkoly sq absolwentami

8. Klasa/rok* (na zakonczony rok szkolny/akademicki),..

9, Uzyskana Srednia**

'10. Ocena z zachowania

11, Rodzaj stypendium: naukowe.

UZASADNIENIE WNIOSKU

(podpis skladajqcego wniosek)



Zalqczniki potwierdzaj qce uzyskane wyn i ki i osi qg n igci a :

1. OSwiadczam ,2e stale zamieszkuiq/uczen stale zamieszkuje* na terenie mrasta Ko6cierzyna,

2. oswiadczam, ze jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej zazlo2enie fatszywego

oSwiadczenia.

Podpis osoby zainleresowanej otrzymaniem stypendium

lub opiekuna prawnego

Oswiadczam, 2e wyruzam zgodg na przetrlarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza lVliasta
KoScierzyna dla potrzeb niezbgdnych do przeprowadzenia przez Komisjg Stypendialnq spraw zwiqzanych z rozpatrywaniem ww. wniosku zgodnie
z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenla dyrektywy g5/46ME (ogolne rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz, UE L119 24.5.2016).

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium

lub opiekuna prawnego

INFORMACJA O PMETWAMANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie zafl.13ust.1 iust.2RozpozqdzeniaParlanentuEuropejskiegolRady(UE)2016/679zdnia2l kwietnia20l6r.wsprawieochronyosob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/46ME (ogotne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1119 z 4.5.2016)- dalej RODO informujemy,2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Koscierzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 KoScierzyna, telefon: +48 SB 680 23 49,
email: urzad@koscierzvna.qda.pl.
W imieniu Administratora dane osobowe Wze\ilarza Biuro Obslugi Placowek Oswiatowych w KoScierzynie, ul.3 Maja ga, 83-400 KoScierzyna,
tel. +48 58 680 23 59, e-mail: oswiata@koscrerzyna.qda.pl.

2. Wyznaczyli6my inspektora ochrony danych, z kt6rym mo2e Pani/Pan kontaktowac siQ we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystanla zpraw zwiqzanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: i.lindsiet@koscierzvna.qda.pi lub pisemnie
na adres Administratora danych z dopiskiem lOD.

3 Celem zbierania danych jest postgpowanie majqce na celu wylonienie stypendystow Burmistrza Miasta KoScierzyna dla wyro2niajqcych sig
uczniow i studentow.

4 Przysluguje Pani/Panu prawo dostepu do treSci danych oraz ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak2e prawo
sprzeciwu, zazqdania 

.zaTzestania 
pzetwarzania i przenoszenia danych, jak rownie2 prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie oraz

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj, Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych).
5 Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbgdne do przeprowadzenia/wzigcia udzialu w postqpowaniu majqcym na celu wylonienie

stypendystow Burmistrza Miasta KoScierzyna. W przypadku niepodania danych nie bgdzie mo2liwy udzial w/w postq[owaniu.
6 Dane udostqpnione przez Paniq/Pana nie bgdq podlegaly udostgpnieniu podmiotom trzecim, Odbiorcami danych bgdq tylko instytuc;e

upowaznione z mocy prawa,

7, Dane udostgpnione przezPaniatPana nie bqdq podlegaly profilowaniu.
B, Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji mtgdzynarodowej,9 Dane osobowe bqdq przechowywane w skladnicy akt Biura Obslugi Placowek Oswiatowych w Ko6iierzynie, nie diuzej jednak ni2 5 lat od daty

rozstrzygniQcia postqpowania. Po uplywie tego terminu dokumenty zostanq zbrakowane zgodnie z lnstrukcjq w sprawie organizacji i zakresu
dzialania skladnicy akt Biura Obslugi Placowek Oswiatowych w KoScierzynie

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium

lub opiekuna prawnego

-WaSciwe podkreSlic
**Potwierdzeniem 

Sredniej ocen ucznia jest kopia Swiadectwa; w przypadku studentow zalEcznikiem jest aktualne potwierdzanie z uczelni
(tzn. z roku akademickiego, np. 201712018),2e osoba skladajaca wniosek jest studentem dinej uczeini, na danym roku, wydziale oraz indeks
z ocenami z ostatniego roku akademickiego.



Zalqczniknr 1a

DO REGULAIVIINU PRZYZNAWANIA
STYPENDIUI\4 BURMISTRZA MIASTA

DLA WYROZNIAJACYCH SIE UCZNIOW

I STUDENTOW Z TERENU KOSCIERZYNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA

DLA WyROZrutnl4CVCH StE UCZNTOW SZKOI- PODSTAWOWYCH Z TERENU KOSCIERZYNY

1. lmiq i nazwisko ucznia

2.Dala i miejsce urodzenia ucznia...

3, lmiona i nazwiska rodzicow(opiekunow)

4. Adres stalego zamieszkania ... ...

5. Numer telefonu kontaktowego do rodzica

6. Szkola..

7. Klasa (nazakofrczony rok szkolny)

B. Uzyskana Srednia na (na zakonczony rok szkolny)

9. Ocena z zachowania.

UZASADNIENIE WNIOSKU

Podpis dyrektora szkoly



OSwiadczam, 2e wyralam zgodq na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie Stypendium
Burmistrza Miasta Koscierzynadla potrzeb niezbqdnych do przeprowadzeniaprzez Komisjq Stypendialnqspraw zwiqzanych
z rozpatrywaniem ww. wniosku zgodnie zRozporzqdzeniem Parlamentu Europelskiego lRady (UE) 2016/679 zdnia2T
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz UE Ll19 24.5.2016).

Podpis osoby rodzica lub opiekuna prawnego

INFORMACJA O PRZETWAMANIU DANYCH OSOBOWYCH

Napodstawie zaft. 13ust. liust.2RozporzqdzeniaParlamentuEuropejskiegolRady(UE)2016/6Tgzdnia2Tkwietnia2016r.wsprawieochronyosob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy Osqirue logOtne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L1 19 z 4,5,201 6)- dalej RODO informujemy, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska KoScierzyna, ul, 3 lVaja 9a, 83-400 KoScierzyna, telefon: +48 58 680 23 49,
email: urzad@koscierzvna.qda.pl,

W imieniu Administratora dane osobowe pvetNarza Biuro Obslugi Placowek Oswiatowych w Koscierzynie, ul, 3 Maja 9a, 83-400 KoScierzyna,
tel. +48 58 680 23 59, e-mail: oswiata@koscierzvna.qda,pl.

2. VtlyznaczyliSmy inspektora ochrony danych, z ktorym mo2e Pani/Pan kontaktowac sig we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania
danych osobowych orazkorzystania zpraw zwiqzanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: i.lindstet@koscierzvna.gba.pi lub pisemnie
na adres Administratora danych z dopiskiem lOD,

3 Celem zbierania danych iest postqpowanie majqce na celu wylonienie stypendystow Burmistrza Miasta KoScierzyna dla wyro2niajqcych siq
uczniow i studentow.

4, Przysluguje Pani/Panu prawo dostQpu do treSci danych oraz ich sprostowania, usunigcia lubograniczenia przetwarzania, a tak2e prawo
sprzeciwu, zalqdania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak rownie2 prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych),

5, Podanie danych iest dobrowolne, lecz niezbgdne do przeprowadzenia/wzipcia udzialu w postgpowaniu majqcym na celu wylonienie
stypendystow Burmistrza lViasta Koscierzyna, W przypadku niepodania danych nie bgdzie mo2liwy udzial w/w postqpowaniu.

6 Dane udostgpnione Wzez PanialPana nie bgdq podlegaly udost?pnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych bqdq tylko instytucje
upowaznione z mocy prawa.

7. Dane udostqpnione przezPaniatPana nie bqdq podlegaly profilowaniu.
B, Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do pahstwa trzeciego lub organizacji miqdzynarodowej,9 Dane osobowe bgdq przechowywane w skladnicy akt Biura Obslugi Placowek Oswiatowyih w KoSiierzynie, nie diuzej jednak ni2 5 lat od daty

rozstrzygniQcia postQpowania- Po uplywie tego terminu dokumenty zostanq zbrakowane zgodnie z Instrukcjq w sprawie organizacji i zakresu
dzialania skladnicy akt Biura Obslugi Placowek OSwiatowych w KoScierzynie

Podpis rodzica lub oplek!na pralvnego



Zalqczntknr 2

DO REGULAMINU

PRZYZNAWANIA STYPENDIUIM BURIMISTRZA MIASTA KOSCIERZYNA

DLA WYROZNIAJACYCH SIE UCZNIOW I STUDENTOW

UMOWA Nr..,.,
o stypendium Burmistrza Miasta Ko5cierzyny

zawarla w dniu

pomigdzy Gm i nq M iejskq Ko6cierzyna, reprezentowanq przez:

Burmistrza Miasta -

Skarbnika Miasta -

a stypendystq .............
zam. 83-400 Ko6cierzyna, ul. .,, ... ,.. uczniem

$1
Na podstawie Uchwaty Nr XLll/334/01 Rady Miasta w KoScierzynie z dnia 17 pa2dziernika 2001 r, w
sprawie zasad udzielania stypendiow dla uczniow i studentow (ze zmianami) oraz Zarzqdzenia nr

.., Burmistrza Miasta KoScierzyna z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu

przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyrozniajqcych sig uczniow i studentow z terenu

miasta KoScierzyny , przyznaje siq stypendium Burmistrza Miasta KoScierzyny w wysokoSci ... ... . .. .....'zl
miesigcznie.

s2
Stypendium zostaje pzyznanejednorazowo w kwocie 500 zt.

s3
Wyplata stypendium nastqpi do31 pa2dziernika 2020r, na wskazane konto bankowe.

s4

Umowq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje stypendysta,

s6

W kwestiach spornych dotyczqcych umowy, majqzastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

INFORMACJA O PRZETWAMANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z aft. 13 ust. 1 iust. 2 Rozponqdzenia Parlamentu Europejskiego lRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogolne

rozponqdzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE 1119 z 4.5.2016)' dalei RODO informujeny, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska KoScierzyna, ul, 3 Maja 9a, 83-400 KoScierzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email:

urzad@koscierzyna.qda.pl.

W nreniu eOministratora dane osobowe przetwarza Biuro Obstugi Placowek Oswiatowych w KoScierzynie, ul, 3 Maja 9a, 83400 Ko6cierzyna, tel, +48

58 680 23 59, e-mail: oswiata@koscierzyna.qda.pl,
2. WyznaczyliSmy inspektora ochrony danych, z ktorym moze Pani/Pan kontaktowac siq we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych

osobowych oraz korzystania z praw xtiqzanych z pzetrrvarzaniem danych poprzez: email: i,lindstet@koscierzvna.gda,pl lub pisemnie na adres

Administratora danych z dopiskiem lOD.

3. Podstawqprzetwarzania danych jest realizacja zapisow niniejszej umowy.

4. przystuguje Pani/Panu prawo dostgpu do treSci danych oraz ich sprostowania, usunigcia lubograniczenia przetwarzania, a tak2e prawo sprzeciwu,

za2qdana zapizestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak rownie2 prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia

skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych),

S. poOanie danych jest dobrowolne, lecz niezbgdne do przeprowadzeniaiwzigcia udzialu w postqpowaniu majqcym na celu wylonienie stypendystow

Burmistrza IViasta KoScierzyna. W przypadku niepodania danych nie bgdzie mo2liwy udzial w/w postqpowaniu.

6, Dane udostqpnione przez PaniE/Pana nie bgdq podlegaly udostQpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych bQdEtylko instytucje upowa2nione z

m0cy prawa,



7 . Dane udostgpnione przez Paniq/Pana nie bQdq podlegaly profilowaniu.

B. Administrator danych nie ma zamtaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miqdzynarodowej,
9 Dane osobowe bgdq przechowywane w skladnicy akt Biura Obslugi Placowek Oswiatowych w-KoScierzynre, nie dlu2ej lednak ni2 5 lat od daty
rozstrzygniqcia postqpowania, Po uplywie tego terminu dokumenty zostanq zbrakowane zgodnie z Instrukcjq w sprawie organizacji i zakresu dzialanii
skladnicy akt Biura Obslugi Placowek Oswiatowych w KoScierzynie.



Zalqczniknr2a
DO REGULAMINU

PRZYZNAWANIA STYPENDIUIM BURMISTRZA IMIASTA KOSCIERZYNA

DLA WYROZNIAJACYCH SrE UCZNIOW r STUDENTOW

UMOWA Nr,....
o stypendium Burmistrza Miasta KoScierzyny

zawarla w dniu

po m i gd zy G m i n q M iejs kq KoScierzyn a, rep reze nto w anq Wzez'.
Burmistrza Miasta -

Skarbnika Miasta -

a stypendystq .............
zam, 83-400 KoScierzyna, ul. ... .,. ... uczniem/studentem*

$1
Na podstawie Uchwaty Nr XLll/334/01 Rady Miasta w KoScierzynie z dnia 17 paldziernika 2001 r w

sprawie zasad udzielania stypendiow dla uczniow i studentow (ze zmianami) oraz Zarzqdzenia nr

... Burmistrza Miasta KoScierzyna z dnia r, w sprawie wprowadzenia regulaminu

przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyrozniajqcych siq uczniow i studentow z terenu

miasta Ko6cierzyny,przyznale siq stypendium Burmistrza Miasta Ko6cierzyny w wysokoSci ..,,,,, ......,-zl

miesigcznie,

$2

Stypendium przyznane zostaje na okres od ,,,.. ....... do ,,,,...,,.,.. r.

s3

Wyplata stypendium nastqpowac bgdzie co miesiqc na wskazane konto bankowe.

$4

Wyplata stypendium moze byc wstrzymana w przypadku przerwania nauki lub zmiany stalego miejsca

zamieszkania poza terenem dzialania gminy miejskiej KoScierzyna. Powyzsze, stypendysta

zobowiqzany jest niezwlocznie zgtosii do tut. Urzqdu

s5

W przypadku pobierania stypendium z naruszeniem $ 4 umowy, stypendysta zobowiqzany jest do

zwrotu bezprawnie pobranego stypendium wruzz ustawowymi odsetkami, od ostatniego dnia miesiqca,

w ktorym utracil uprawnienia.

$6

Umowq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje stypendysta.

$8

W kwestiach spornych dotyczEcych umowy, majqzastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.



INFORMACJA O PRZETWAMANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie zarl,13 ust.1 iust.2RozporzqdzeniaParlamentu Europejskiegol Rady(UE)2016/679zdnia27 kwietnia2016r.w sprawieochronyosob
fizycznych w zwiqzku z przetwananiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/46ME (og,6lne
rozporzqdzenieoochroniedanych)(Dz.Urz.UEL119z4.5.2016) dalejRODOinformujeny,2e:

10. AdministratoremPani/PanadanychosobowychjestGminaMiejskaKoScierzyna,ul,3Majaga,83-400KoScierzyna,telefon: +4B58680234g,email:
urzad@koscierzyna.qda, pl.

W imieniu Administratora dane osobowe przetwarza Biuro Obslugi Placowek Oswiatowych w Ko5cierzynie, ul, 3 Maja ga, 83400 Ko6cierzyna, tel. +48
58 680 23 59, e-mail: oswiata@koscierzyna,gda,pl,
'l 1 . WyznaczyliSmy inspektora ochrony danych, z ktorym mo2e Pani/Pan kontaktowac siq we wszystkich sprawach dotyczqcych przetlvazania danych
osobowych oraz korzystania z praw auiqzanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: i.lindstet@t<oscierzvna.qda.pi lub pisemnie na adies
Administratora danych z dopiskiem lOD.
1 2. Podstawq przetwarzania danych jest realizacja zapisow niniejszej umowy.
13. Przyslugu.iePani/PanuprawodostgpudotreScidanychorazichsprostowania,usuniqcialubograniczeniaprzetwarzania,atak2eprawosprzeciwu,
za2qdania zaprzestania przetwarzania iprzenoszenia danych, lak rownie2 prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych).'l4 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbgdne do pzeprowadzenia/wzigcia udzialu w postqpowaniu majqcym na celu wylonienie stypendystow
Burmistrza Miasta KoScierzyna, W przypadku niepodania danych nie bqdzie mo2liwy udzial Mw postgpowaniu.
1 5 Dane udostqpnione przez Paniq./Pana nie bgdq podlegaly udostQpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych bgdq tylko instytucje upowa2nione z
mocy prawa.

16, Dane udostgpnione przez Paniq/Pana nie bgdq podlegaly profilowaniu,
17. Adminiskatordanychniemazamiaruprzekazywacdanychosobowychdopahstwatrzeciegoluborganizacjimiqdzynarodowej.
'lB Dane osobowe bgdq przechowywane w skladnicy akt Biura Obslugi Placowek Oswiatowych w-KoScierzynre, nie dlu2ej lednak niz 5 lat od daty
rozstrzygnigcia postgpowania. Po uplywie tego terminu dokumenty zostanq zbrakowane zgodnie z Instrukcjq w sprawie organizacji i zakresu dzialanii
skladnicy akt Biura Obslugi Placowek OSwiatowych w KoScierzynie


