
UCHWAŁA NR X/143/2019
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne 
osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) i art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) Rada 
Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb przyznawania jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi 
za wybitne osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierającej naukę na terenie danej 
jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy.

§ 2. 1. Stypendium może otrzymać:

1) uczeń szkoły podstawowej (klasy IV - VIII),

2) uczeń szkoły ponadpodstawowej.

2. Stypendium jest jednorazowe i posiada charakter motywacyjny.

3. Stypendia są wypłacane na wskazane konto.

4. Dokumentację stypendium stanowią:

a) kompletne wnioski o stypendium,

b) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

5. Stypendium może otrzymać uczeń legitymujący się osiągnięciami, określonymi w ust. 6 i 7, uzyskanymi 
w minionym w roku szkolnym.

6. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

1) literatury;

2) muzyki, śpiewu;

3) teatru i filmu;

4) sztuk plastycznych.

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

1) I kategoria - na szczeblu międzynarodowym;

2) II kategoria - na szczeblu krajowym;

3) III - na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.

8. Za zespołowe osiągnięcia artystyczne, w tym wyróżnienia i nagrody, przyznawane są punkty tylko 
w kategorii I na szczeblu międzynarodowym.

9. Za osiągnięcia w kategoriach wymienionych w ust. 7 przyznaje się punkty w następujący sposób:

1) kategoria I - wyróżnienie - 13 punktów, tytuł laureata i otrzymanie nagrody - 15 punktów,

2) kategoria II - wyróżnienie - 8 punktów, tytuł laureata i otrzymanie nagrody - 10 punktów,

3) kategoria III - wyróżnienie - 3 punkty, tytuł laureata i otrzymanie nagrody - 5 punktów.

10. Punkty, o których mowa w ust. 9, za osiągnięcia w dziedzinach określonych w ust. 6, sumuje się.

11. Wysokość jednorazowego stypendium nie może być niższa niż 500 zł oraz wyższa niż 1.500 zł.
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12. Ilość i wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie miasta. 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.

13. Spełnienie kryteriów określonych w niniejszej uchwale nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek:

1) dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w danym okresie, za który przyznawane jest stypendium,

2) stowarzyszenia twórców oraz inne podmioty, prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości 
artystycznej,

3) rodziców lub opiekunów prawnych,

4) pełnoletniego ucznia.

2. Wnioski o przyznanie stypendium, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, należy składać 
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi w terminie do dnia 30 września każdego roku. Decyduje data 
wpływu wniosku do Urzędu.

3. W 2019 roku wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 15 listopada 2019 r.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć określonych w § 2 ust. 6 i 7 
niniejszej uchwały. Na prośbę organu należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu.

5. Wnioski o stypendia opiniuje komisja stypendialna w składzie:

a) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta,

b) przedstawiciel Komisji Kultury,

c) przedstawiciel gminnej instytucji kultury,

d) dyrektor szkoły podstawowej,

e) dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

6. Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

7. Komisja stypendialna sprawdza wnioski pod względem formalnym oraz dokonuje oceny merytorycznej 
wniosków.

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

9. Końcową ocenę wniosków stanowi suma punktów, o których mowa w § 2, ust. 9.

10. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta.

11. Od decyzji Burmistrza Miasta odwołanie nie przysługuje.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może przyznać stypendium z własnej 
inicjatywy.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w uchwale decyduje Burmistrz Miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący               
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr…………… 

Rady Miejskiej Rumi 

z dnia …………….. 2019 r. 

 

 

 

Dane wnioskodawcy        Rumia, dnia ………………………………. 

(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba):     

 

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

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

nr telefonu  ..........................................................  

adres e-mail .........................................................  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM 

BURMISTRZA MIASTA RUMI 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE DLA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

za rok szkolny ................./................... 

 

1) imię i nazwisko ucznia  ..............................................................................................................................................  

2) data urodzenia i PESEL ..............................................................................................................................................  

3) miejsce zamieszkania ucznia ......................................................................................................................................  

4) nazwa i adres Urzędu Skarbowego ............................................................................................................................  

5) klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkolnym ................................................  

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

6) nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszczał (w przypadku absolwenta) ...........................................................  

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

7) wyszczególnienie osiągnięć:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) opinia opiekuna i potwierdzenie uzyskanych osiągnięć: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

……………………………………..  .........................................................................  

 (data)        (podpis i pieczątka opiekuna)  

 

 

9) liczba załączonych do wniosku dokumentów  …………………………. 

(oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających uzyskanie określonych     

osiągnięć uzasadniających wniosek). 

 

 

……………………………………..  .........................................................................  

   (data)        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

10) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane stypendium: 

konto nr  ..........................................................................................................................................................................  

w banku ..........................................................................................................................................................................  

właścicielem konta jest  ..................................................................................................................................................  

 

 

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

        (podpis właściciela konta) 
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i kontaktowych zawartych 

we wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Rumi w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia 

w/w wniosku oraz realizacji wypłaty przyznanego stypendium zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L119 z dnia 

04.05.2016). 

 

 

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

        data i podpis pełnoletniego stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO 

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMI 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia. 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy urzad@um.rumia.pl, telefonicznie 

pod numerem 58/679 65 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 

iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. C 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),  w celu realizacji przyznanego stypendium.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

- organy administracji skarbowej, w zakresie w  jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek 

administratora wynikający z przepisów podatkowych,  

- organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim 

przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji 

celów określonych w pkt. 3 i przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania 

wynikającego z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

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

        data i podpis pełnoletniego stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego 
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Uzasadnienie

Przyjęcie zasad i trybu przyznawania jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne
osiągnięcia artystyczne pozwoli wyróżnić uczniów i młodzież szczególnie uzdolnionych, osiągających bardzo
wysokie wyniki w swojej twórczości artystycznej poprzez przyznanie im stypendiów.
Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne będzie stanowić dodatkowy czynnik motywujący do dalszego
rozwijania zainteresowań.

Zgodnie z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481)
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i
młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce
zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w
tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a
także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Id: 33DE2177-27E5-4AC5-B5E4-774DDB92DB06. Podpisany Strona 1




