
UCHWAŁA NR XXXIX/372/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie  zasad udzielania stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół 
ponadpodstawowych, którzy otrzymali w roku szkolnym 2019/2020 tytuł finalisty olimpiad przedmiotowych, 

turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy 

Na podstawie  art. 90 t  ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół 
ponadpodstawowych, którzy otrzymali w roku szkolnym 2019/2020 tytuł finalisty olimpiad przedmiotowych, 
turniejów  lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy,  pobierających 
naukę na terenie Gminy Miasta Radomia bez względu na miejsce zamieszkania, w załączniku nr 1 do uchwały. 
§ 2. Stypendium, o którym mowa w  § 1 jest jednorazowe i posiada charakter motywacyjny. Wzór wniosku 
o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Radomia stanowi załącznik nr 2. 
§ 3. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1 są zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Radomia. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu 

 
 

Kinga Bogusz 
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Zasady udzielania stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół 
ponadpodstawowych, którzy otrzymali w roku szkolnym 2019/2020 tytuł finalisty olimpiad 

przedmiotowych, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub 
dziedziną wiedzy 

 

§ 1. Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Radomia, zwane dalej „stypendium”, otrzymują finaliści 

olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym 

przedmiotem lub dziedziną wiedzy, którzy otrzymali tytuł finalisty w roku szkolnym 2019/2020. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat  

w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych   z przedmiotu lub przedmiotów objętych 

egzaminem maturalnym, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub 

dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego  

z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu zawodowego. 

 

§ 2. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, występuje do Prezydenta Miasta Radomia dyrektor szkoły, do 

której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wnioski wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa 

w § 1 składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

3. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o uczniu należy przez to rozumieć również absolwenta szkoły, 

który uczęszczał do niej w roku szkolnym 2019/2020. 
 

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje powołana przez Prezydenta Miasta Radomia Komisja 

Stypendialna, w terminie do dnia 10 września 2020 r.  

2. W skład komisji wchodzi: 

a) Zastępca Prezydenta Miasta Radomia właściwy do spraw oświaty, jako przewodniczący; 
b) Przedstawiciel Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu; 

c) Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu; 

d) Przedstawiciel dyrektorów szkół ponadpodstawowych wskazany przez Prezydenta Miasta Radomia. 

3. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Radomia po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Stypendialnej. 
 

§ 4. Wysokość stypendium wynosi 1000 zł.  

 

§ 5. Finalista kilku olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym 

przedmiotem lub dziedziną wiedzy otrzymuje wielokrotność stypendium właściwą do liczby uzyskanych 

tytułów finalisty. 

 

§ 6. Przedstawienie stypendystów następuje podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanych 

przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 

§ 7. Środki na stypendia przekazuje się na konto szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do dnia  

30 września 2020 r. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń,  w terminie do  

dnia 15 października 2020 r. 

 

§ 8. Od decyzji Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium 

odwołanie nie przysługuje. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/372/2020

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29 czerwca 2020 r.
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                               WZÓR 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 
 

Data wypełnienia wniosku: ............................................. 
UWAGA ! 
Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym (komputerowo lub ręcznie) 
 
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA: 
 
- imię i nazwisko 
............................................................................................................................................................ 
- data i miejsce urodzenia 
............................................................................................................................................................ 
- miejsce zamieszkania – pełny adres 
............................................................................................................................................................ 
- nazwa szkoły, klasa 
.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………............................................. 
……………………………………………………………………………………............................................. 
II. WNIOSKUJĄCY: 
- nazwa ……………………………………………………………………….................................................. 
……………………………………………………………………………….................................................... 
- uzasadnienie wniosku/ informacja o osiągnięciach naukowych kandydata,  w roku szkolnym 2019/2020 
…………………………………………………………………………………................................................. 
…………………………………………………………………………………................................................. 
…………………………………………………………………………………................................................. 
…………………………………………………………………………………................................................. 
…………………………………………………………………………………................................................. 
 
 
 
 
Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej. 
 
 

..................................................................................................... 
                                                                   Data i podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego 
 
 

                                                                                                                …….….................................... 
                                                                                                                        data i podpis Dyrektora Szkoły 
 
III. Opinia Komisji Stypendialnej: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
podpisy członków Komisji Stypendialnej: 
 
  .............................................                          ............................................. 
 
  .............................................                        ............................................. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/372/2020

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29 czerwca 2020 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
Wydział Edukacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura 
Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: 

 iod.kontakt@umradom.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 Realizacji procesu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych 
uczniów szkół ponadpodstawowych 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy: 

 art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.4.2016 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) (tj. przetwarzanie danych osobowych 
jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), 

 obowiązek prawny wynikający z art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku  
z art. 92. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920.), 

 obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 256, z późn. zm.)  

 obowiązek prawny wynikający z art. 56 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164), w tym rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 
pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w  Radomiu przechowywane będą przez okres 
niezbędny do realizacji celu jakim jest realizacja procesu przyznawania stypendium Prezydenta 
Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji  

 Kategoria archiwalna A 

 przekazywane do archiwum państwowego 
7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych,  

 prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych swoich danych osobowych. 
8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma 
Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego 
ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. 
 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej. 
 

..................................................................................................... 
                                                                   Data i podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego 
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