
UCHWAŁA NR XXXVIII/280/18
RADY GMINY MEŁGIEW

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych Rada Gminy Mełgiew uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/217/14 Rady Gminy Mełgiew z dnia 26 czerwca 
2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zmienionej uchwałą Nr 
XXXII/226/14 Rady Gminy Mełgiew z dnia 27 października 2014 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mełgiew.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Oleszek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 września 2018 r.

Poz. 4020



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXVIII/280/18 

Rady Gminy Mełgiew 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY MEŁGIEW 

 

DANE WNIOSKODAWCY 
 
(pełnoletniego ucznia albo rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia)  

…………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres do korespondencji) 

…………………………………………………………………………………………………... 
(telefon) 

DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………... 

PESEL…………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły……...…………………………………………………………………….. 

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

Klasa……………………….. 

Nr rachunku bankowego dla wypłaty stypendium oraz dane właściciela rachunku 

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

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

OSIĄGNIĘCIA (konkursy, olimpiady, zajęte miejsca i inne)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Średnia ocen za dwa semestry (roczna)………………………………………………………… 

Ocena z zachowania…………………………………………………………………………….. 
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POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych dotyczących uzyskanej w bieżącym roku 

szkolnym średniej ocen oraz oceny z zachowania kandydata do stypendium. 

 

………………………………….    …………………………………… 
                                  (data)       (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA (kserokopia 

świadectwa ukończenia danej klasy w danym roku szkolnym potwierdzona za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora szkoły) 

1)………………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że powyższe dane wypełnione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym  

i zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przyjmuje 

odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania.  

 

……………………………………………………………………………….. 
                                                                  (data i  czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, które są 

niezbędne do przyznania stypendium przez Urząd Gminy Mełgiew, zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 

(Dz. Urz. UE L119/1).  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania 

danych osobowych przez Urząd Gminy Mełgiew. 

 

 

 

………………………………………. 
                       (czytelny podpis kandydata) 

 

……………..…………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna niepełnoletniego kandydata) 
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