UCHWAŁA NR XIX/223/20
RADY GMINY ŻARY
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności
edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach
działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów
w następujących kategoriach:

᠆ mieszkaniec gminy Żary;
᠆ uczeń szkoły prowadzonej przez gminę Żary, który odnosi sukcesy, ale nie są one wypracowane
pod patronatem szkoły, której jest uczniem.
§ 2. Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów:
1) stypendium za sukcesy naukowe - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne
i udokumentowane osiągnięcia w jednej z dziedzin wiedzy;
2) stypendium za sukcesy artystyczne - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne
i udokumentowane osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki;
3) stypendium za sukcesy sportowe - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne
i udokumentowane osiągnięcia w dyscyplinach sportowych, potwierdzone wysokimi wynikami.
§ 3. 1. Wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o przyznanie stypendium
może składać:
1) nauczyciel prowadzący (opiekun, trener),
2) rodzic lub prawny opiekun ucznia.
2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Żary, dołączając do niego:
1) zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium, zawierające
informacje o ocenie z zachowania oraz uzyskanej średniej ocen, wzór zaświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do uchwały;
2) kserokopie dyplomów lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe lub
artystyczne, określone w warunkach przyznania stypendium;
3) zgody lub informacje o braku zgody na publikowanie danych osobowych oraz udostępnianie
wizerunku ucznia, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały;
4) oświadczenie do celów podatkowych, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do uchwały;
3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Żary ustala się do dnia
15 lipca danego roku kalendarzowego, a w roku 2020 ustala się termin składania wniosków do
30.09.2020 r.
§ 4. 1.

Stypendium przyznaje Wójt Gminy Żary po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej.

2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta
Gminy Żary, w składzie:
1) Przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia – Przewodniczący Komisji,
2) Przedstawiciel Urzędu Gminy Żary – Sekretarz Komisji,
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3) Przedstawiciel Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu – Członek Komisji,
4) Koordynator sportu w szkołach – Członek Komisji.
3. Obrady Komisji mogą odbyć się przy obecności minimum 2/3 składu Komisji Stypendialnej.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który przedstawia się Wójtowi Gminy Żary do
akceptacji.
4. Wójt Gminy Żary w drodze zarządzenia ustala listę uczniów, którym przyznano stypendium
wraz z podaniem jego wysokości.
5. Stypendia przyznawane są do wysokości środków finansowych określonych w uchwale
budżetowej na dany rok.
6. Stypendia wypłaca się jednorazowo w terminie do 31 października roku kalendarzowego,
w którym złożono wniosek o przyznanie stypendium, na rachunek bankowy wskazany przez rodzica
lub opiekuna prawnego ucznia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5. O stypendium w kategorii mieszkaniec gminy Żary może ubiegać się:

᠆ uczeń klas IV – VIII szkoły podstawowej, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub uczeń szkoły
ponadpodstawowej (szkoła dzienna, publiczna lub prywatna, ale nie szkoła dla dorosłych), który
w roku kalendarzowym, w którym składany jest wniosek o nagrodę ma nie więcej niż 18 lat oraz
który na stałe zameldowany jest na terenie gminy Żary i który uzyskał w bieżącym roku szkolnym
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

᠆ stypendium za sukcesy naukowe lub artystyczne- uczeń uzyskał średnią ocen dla kl. IV-VI szkoły
podstawowej – minimum 5,00, a dla klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły
ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej - minimum 4,75 oraz został finalistą lub laureatem
w rywalizacji w klasyfikacji indywidualnej np. konkursu, przeglądu, festiwalu, turnieju, olimpiady
naukowej albo artystycznej na szczeblu min. wojewódzkim – należy udokumentować sukces na
min. 2 wcześniejszych etapach rywalizacji, które umożliwiły udział na szczeblu min.
wojewódzkim;

᠆ stypendium za sukcesy naukowe lub artystyczne - uczeń uzyskał średnią ocen dla kl. IV-VI szkoły
podstawowej – minimum 5,00, a dla klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły
ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej - minimum 4,75 oraz został finalistą lub laureatem
w rywalizacji w klasyfikacji zespołowej np. konkursu, przeglądu, festiwalu, turnieju, olimpiady
naukowej lub artystycznej na szczeblu min. wojewódzkim – należy udokumentować sukces na min.
2 wcześniejszych etapach rywalizacji, które umożliwiły udział na szczeblu min. wojewódzkim;

᠆ stypendium za sukcesy sportowe - uczeń uzyskał średnią ocen dla kl. IV-VI szkoły podstawowej –
minimum 4,30, a dla klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej lub
ponadpodstawowej - minimum 4,00 oraz zajął miejsce I-III w rywalizacji w klasyfikacji
indywidulanej w zawodach, turniejach, igrzyskach, konkursach sportowych na szczeblu min.
wojewódzkim – należy udokumentować sukces na min. 2 wcześniejszych etapach rywalizacji, które
umożliwiły udział na szczeblu min. wojewódzkim;

᠆ stypendium za sukcesy sportowe - uczeń uzyskał średnią ocen dla kl. IV-VI szkoły podstawowej –
minimum 4,30, a dla klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej lub
ponadpodstawowej - minimum 4,00 oraz zajął miejsce I-III w rywalizacji w drużynowych
dyscyplinach sportu np. w zawodach, turniejach, igrzyskach, konkursach sportowych na szczeblu
min. wojewódzkim – należy udokumentować sukces na min. 2 wcześniejszych etapach rywalizacji,
które umożliwiły udział na szczeblu min.wojewódzkim.
§ 6. O stypendium w kategorii uczeń szkoły prowadzonej przez gminę Żary, który odnosi
sukcesy, ale nie są one wypracowane pod patronatem szkoły, której jest uczniem może ubiegać się:
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᠆ uczeń klas IV – VIII szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Żary, który odnosi sukcesy, ale
nie są one wypracowane pod kierunkiem kadry szkoły, której jest uczniem i uzyskał w bieżącym
roku szkolnym co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jeden z poniższych
warunków:

᠆ stypendium za sukcesy naukowe lub artystyczne- uczeń uzyskał średnią ocen dla kl. IV-VI–
minimum 5,00, a dla klas VII-VIII - minimum 4,75 oraz został finalistą lub laureatem w rywalizacji
w klasyfikacji indywidualnej np. konkursu, przeglądu, festiwalu, turnieju, olimpiady naukowej albo
artystycznej na szczeblu min. wojewódzkim – należy udokumentować sukces na min.
2 wcześniejszych etapach rywalizacji, które umożliwiły udział na szczeblu min. wojewódzkim;

᠆ stypendium za sukcesy naukowe lub artystyczne - uczeń uzyskał średnią ocen dla kl. IV-VI–
minimum 5,00, a dla klas VII-VIII - minimum 4,75 oraz został finalistą lub laureatem w rywalizacji
w klasyfikacji zespołowej np. konkursu, przeglądu, festiwalu, turnieju, olimpiady naukowej lub
artystycznej na szczeblu min. wojewódzkim
– należy udokumentować sukces na min.
2 wcześniejszych etapach rywalizacji, które umożliwiły udział na szczeblu min. wojewódzkim;

᠆ stypendium za sukcesy sportowe - uczeń uzyskał średnią ocen dla kl. IV-VI – minimum 4,30, a dla
klas VII-VIII - minimum 4,00 oraz zajął miejsce I-III w rywalizacji w klasyfikacji indywidulanej
np. w zawodach, turniejach, igrzyskach, konkursach sportowych na szczeblu min. wojewódzkim –
należy udokumentować sukces na min. 2 wcześniejszych etapach rywalizacji, które umożliwiły
udział na szczeblu min. wojewódzkim;

᠆ stypendium za sukcesy sportowe - uczeń uzyskał średnią ocen dla kl. IV-VI – minimum 4,30, a dla
klas VII-VIII - minimum 4,00 oraz zajął miejsce I-III w rywalizacji w drużynowych dyscyplinach
sportu np. w zawodach, turniejach, igrzyskach, konkursach sportowych na szczeblu min.
wojewódzkim – należy udokumentować sukces na min. 2 wcześniejszych etapach rywalizacji, które
umożliwiły udział na szczeblu min. wojewódzkim.
§ 7. Komisja Stypendialna dokonuje podziału środków biorąc pod uwagę ilość i rangę sukcesów,
może nie podzielić całej puli ujętej w planie finansowym na dany rok.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Leszek Kasprów
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/223/20
Rady Gminy Żary
z dnia 29 lipca 2020 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŻARY
Kategoria stypendium (zaznaczyć X):
Mieszkaniec gminy Żary
Uczeń szkoły prowadzonej przez gminę Żary, który odnosi sukcesy, ale nie są one
wypracowane pod patronatem szkoły, której jest uczniem.
Rodzaj stypendium (zaznaczyć X):
naukowe

artystyczne

sportowe

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:
1. Imię i nazwisko: ...................................................................................................................,
funkcja ........................................................................
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..,
Dane do kontaktu: tel. 1..............................................
II. DANE OSOBOWE UCZNIA (KANDYDATA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM):
3. Imię i nazwisko........................................................................................................................
4. Adres zameldowania ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Data urodzenia..........................................................................................................................
6. Nazwa i adres szkoły ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III . PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................
(podpis Wnioskodawcy)
7. Uwagi dodatkowe:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie do 15 lipca

każdego roku

kalendarzowego, a w roku 2020 do 30.09.2020 r.
Załączniki:
1) zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium, wzór zaświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do uchwały;
2) kserokopie dyplomów lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
w roku szkolnym ………………../………………… ;
3) zgody na publikowanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku ucznia;
4) oświadczenie do celów podatkowych.

Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Nie podanie nr telefonu będzie skutkowało
kontaktowaniem się z wnioskodawcą wyłącznie drogą pocztową.
1

*W przypadku nie przyznania stypendium wnioskodawca otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy przyznania
stypendium oraz zwrócony zostanie wniosek wraz z załącznikami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu przeprowadzenia procedury
przyznania i wypłacenia stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia
w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie
uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żary z siedzibą w Żarach, ul. Aleja
Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, e-mail: gminazary@gminazary.pl, tel. (+48 68) 470 73 00.
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Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Żary z siedzibą Aleja Jana
Pawła II 6, e-mail: inspektor@cbi24.pl .
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c
RODO oraz Ustawy o samorządzie gminnym w zakresie właściwości Rady gminy
o podejmowaniu uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
(Dz.U. 2020.713) wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury przyznania, wypłacenia
i rozliczenia (wystawienia deklaracji podatkowej PIT) za stypendium Wójta Gminy Żary za
wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla
szczególnie uzdolnionych uczniów. W zakresie danych osobowych: numer telefonu
kontaktowego oraz wizerunku ucznia, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie przesłanki zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu
przyznania, wypłacenia i rozliczenia stypendium Wójta Gminy Żary, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Prawo dostępu do danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie,
w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu
na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich
danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych,
które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Sposób przetwarzanie danych
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
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Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Nie podanie nr telefonu będzie
skutkowało informowaniem wnioskodawcy wyłącznie drogą pocztową.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka i publikowanie danych osobowych jest
dobrowolne, nie wyrażenie zgody będzie skutkowało nie umieszczaniem tych informacji
w materiałach promocyjnych.
Zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
…………..…….……………………..
( data i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/223/20
Rady Gminy Żary
z dnia 29 lipca 2020 r.

.......................................................
(Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

Żary, ........................................

.......................................................
(Adres zamieszkania)
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
Proszę o przekazanie stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach
działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów dla
mojego
dziecka
(podać
imię
i nazwisko
dziecka)
……......................................................................................... na moje konto bankowe
............................................................................................................................ (nazwa banku,
nr rachunku bankowego).

..........................................................
(Podpis rodzica-właściciela rach. bankowego)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/223/20
Rady Gminy Żary
z dnia 29 lipca 2020 r.

…………………………

…………………..

(Pieczęć szkoły)

(miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że ………………………………………..…………………..(imię i nazwisko)
w roku szkolnym …………………../……………………jest uczniem/uczennicą klasy
……………….

w

………………………………………………………………..…..(pełna

nazwa szkoły).
Uzyskał/a …………………………………… ocenę z zachowania oraz średnią ocen
……………………
Zaświadczenie wydaje się na prośbę ucznia.
………………………………….
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/223/20
Rady Gminy Żary
z dnia 29 lipca 2020 r.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA przez GMINĘ ŻARY oraz
PUBLIKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

……………………………………, data:……………………………………

Oświadczam, ż wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikowanie danych osobowych, w tym
ujawniających

wizerunek

oraz

imię

i nazwisko

mojego

dziecka

…………………………..………………………………………………….……….. ucznia/ uczennicy
………………………………………………………………………..

zarejestrowany

podczas

wręczenia stypendium Wójta Gminy Żary w celu i zakresie niezbędnym do publikacji zdjęć i filmów
z w/w danymi przez Gminę Żary w (literą X zaznaczyć właściwe):
□ publikacjach na stronie internetowej, portalach społecznościowych
□ audycjach telewizyjnych,
□ audycjach radiowych,
□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach
□ kronice okolicznościowej,
□ gablotach i na tablicach ściennych
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być
cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu promocji i na potrzeby Gminy Żary.
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Oświadczam także, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na opublikowanie danych osobowych mojego
dziecka jako osoby nagrodzonej Stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych
sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
Przedmiotowa zgoda obejmuje zezwolenie na opublikowanie ww. danych na stronie internetowej
Gminy, w tym w BIP Urzędu Gminy Żary oraz na liście osób nagrodzonych oraz opublikowanie danych
w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach ściennych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że publikacja jego danych osobowych będzie wykorzystywana
tylko i wyłącznie w celu promocji i na potrzeby Gminy Żary.

………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*podkreślić wybrane
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/223/20
Rady Gminy Żary
z dnia 29 lipca 2020 r.

OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH*
Nazwisko
Imię pierwsze
Imię drugie
Data urodzenia
PESEL
Miejsce zamieszkania

Kod pocztowy ……………………………………
Miejscowość …………………………………….
Ulica ……………………………………………..
Nr domu …………….. nr lokalu ………………

Województwo
Powiat
Gmina
Urząd Skarbowy – nazwa i
adres

Oświadczam, że powyższe dane podałem (-am) zgodnie ze stanem faktycznym oraz, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie
z rzeczywistością i przez to narażanie na uszczuplenie podatku.
…………………………….
(data i podpis rodzica/ opiekuna
prawnego osoby niepełnoletniej)
*należy podać dane dziecka
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Uzasadnienie
Co roku mieszkańcy Gminy Żary odnoszą różnego rodzaju sukcesy, co pośrednio wpływa na
promocję gminy. Jest uchwała, która reguluje przyznawanie nagród dla absolwentów szkół oraz
uchwała o stypendiach dla uczniów. Ta uchwała umożliwi gratyfikację mieszkańców gminy do lat
18, oraz uczniów naszych szkół, którzy odnoszą sukcesy poza szkołą.
Podjęcie uchwały i ustanowienie nagród finansowych stanowić będzie element promocji naszej
gminy, który zachęcać może do zameldowania się na terenie naszej gminy lub zapisania dzieci do
naszych szkół, a także może zachęcić do rozwijania różnych pasji.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne, ponieważ usystematyzuje zasady
nagradzania mieszkańców i uczniów szkół.
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