
Zarządzenie Nr 46/2021 

Wójta Gminy Obrowo 

z dnia 27.04.2021 r.  

 
w sprawie określenia wzoru wniosku i ustalenia zasad ubiegania się  

o stypendium przez uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Obrowo  
w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” za rok szkolny 2020/2021  

 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze 
zm.) oraz § 4. Pkt 3 Załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Obrowo nr XXV/211/2021z dnia 19 marca 
2021 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” oraz określenia warunków przyznawania stypendium i 
nagród rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”, 
zarządza się, co następuje: 
 

§1. 
Określa się wzór wniosku o stypendium wójta gminy Obrowo w ramach „Akademii Zdolnych Wójta 
Gminy Obrowo” w roku 2021, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  
 

§2. 
1. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa 

w § 2 uchwały Rady Gminy Obrowo nr XXV/211/2021z dnia 19 marca 2021 w sprawie przyjęcia 
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia Zdolnych 
Wójta Gminy Obrowo” oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród 
rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”. 

2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 mogą być w szczególności: zaświadczenia, dyplomy, 
świadectwa, opinie, certyfikaty. 

3. Dokumenty składa się w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie 
może być dokonane przez wystawcę dokumentu, urzędnika przyjmującego wniosek lub 
odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora instytucji kultury lub prezesa klubu sportowego. 

 
§3. 

1. Dla ucznia w danym roku szkolnym może być złożony wyłącznie jeden wniosek. W przypadku 
złożenia więcej niż jednego wniosku, przyjęty do rozpatrzenia zostanie złożony w pierwszej 
kolejności. 

2. Na żądanie Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu oryginałów 
dokumentów celem weryfikacji. 

3. Wnioski niekompletne, bez dołączonych niezbędnych załączników oraz złożone po terminie 
podlegają odrzuceniu. 

4. Listę uczniów, którym przyznane zostało stypendium, podaje się do publicznej wiadomości 
w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Gminy. 

 
§ 4. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w terminie do dnia 15.06.2021 do godz. 16.15  
do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla 
pocztowego).  

 



§ 5. 
1. Za rok szkolny 2020/2021 ustala się następującą kwotę stypendium jednorazowego dla ucznia: 

Stypendium „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” przyznaje się w wysokości 3.000,00 zł 
brutto na ucznia.  

2. Stypendium jest przyznawane: 10 uczniom za rok szkolny 2020/2021.   
 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Obrowo. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo nr 46 z dnia 27.04.2021  
w sprawie stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe  

uczniów pobierających naukę na terenie gminy Obrowo 
 

 
Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Obrowo  

 „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”  
za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

dla ucznia pobierającego naukę na terenie gminy Obrowo  
za rok szkolny 2020/2021 

 
Należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku lub wpisać „nie dotyczy”. 
CZĘŚĆ A:  

Dane wnioskodawcy 

Nazwa lub nazwisko i imię  

Adres  

Nr telefonu, e-mail  

Dane kandydata 

Nazwisko i imię  

Numer PESEL  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy   

Nazwiska i imiona 

rodziców/opiekunów prawnych 

wraz z miejscem zamieszkania 

(adres)  

 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza 

kandydat 

 

Adres szkoły  

Nr telefonu szkoły  

Typ szkoły, do której uczęszcza 

kandydat 

 

Klasa, do której uczęszcza 

kandydat 

 

Nr rachunku bankowego do 

wypłaty stypendium oraz dane 

właściciela rachunku 

 

 

Urząd Skarbowy   

 



CZĘŚĆ B: Spełnienie kryteriów naboru 
 
Ubiegam się o stypendium (właściwe zaznaczyć):  
       za wybitne wyniki w nauce – proszę przejść do punktu A  
       za wybitne osiągnięcia artystyczne – proszę przejść do punktu B 
       za wybitne osiągnięcia sportowe – proszę przejść do punktu C 
 
A. Stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej 
wymienionych warunków: 
1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 
5,10 – spełniam/nie spełniam* kryterium (co potwierdza dokument nr ……………….(wpisać nr) 
2) są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministerstwo 
właściwe ds. oświaty, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 
w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1– spełniam/nie spełniam* 
kryterium (co potwierdza dokument nr ……………………….(wpisać nr) 
 
B.  Stypendia za osiągnięcia artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z 
niżej wymienionych warunków: 
1) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad 
organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury; 
– spełniam/nie spełniam* kryterium (co potwierdza dokument nr ……………..……….(wpisać nr) 
2) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż 
określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną 
jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem; – spełniam/nie spełniam* kryterium (co potwierdza 
dokument nr ……………………….(wpisać nr) 
3) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 
i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w 
szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.– spełniam/nie spełniam* 
kryterium (co potwierdza dokument nr ……………..………….(wpisać nr) 
 
C. Stypendia za osiągnięcia sportowe mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z 
niżej wymienionych warunków: 
1) są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim - minimum III miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim - minimum V miejsca.– spełniam/nie 
spełniam* kryterium (co potwierdza dokument nr ………………….(wpisać nr) 
2) są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe o charakterze 
międzynarodowym– spełniam/nie spełniam* kryterium (co potwierdza dokument nr ……………….(wpisać 
nr) 
3) są reprezentantami kadry narodowej– spełniam/nie spełniam* kryterium (co potwierdza dokument 
nr ……………….(wpisać nr) 
 
 
CZĘŚĆ C:Ocena z zachowania  (wypełnia dyrektor szkoły) 
 
Ocena z zachowania za rok szkolny 2020/2021:…………………………..…………………………….. 
 

 
…………………………………………………… 
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)  

 
*właściwe zaznaczyć 
 



CZĘŚĆ D: Zaangażowanie w działalność społeczną i/lub działalność na rzecz społeczności lokalnej. 
 
Proszę w punktach opisać zaangażowanie w działalność społeczną i/lub działalność na rzecz społeczności 
lokalnej w okresie ostatnich 2 lat: 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
CZĘŚĆ E: Załączniki  
Dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego wniosku, potwierdzające spełnienie warunków 
przyznawania stypendiów Wójta Gminy Obrowo za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 
uczniów pobierających naukę w Gminie Obrowo: 
 
1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym i 
zobowiązuję się na wezwanie przedłożyć do wglądu oryginały wyżej wymienionych dokumentów. 
 
 
…………………………                                                                                     ………………………………… 
(Miejscowość, data)                                                           (Podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ F:  Ochrona danych osobowych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 dla osób składających wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Obrowo w ramach 

„Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w roku 2021 dla uczniów za osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe” 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.Urz. UE L 
119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO 
informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest  Wójt 
Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w 
następujący sposób:  

1) listownie na adres siedziby: Urząd Gminy 
w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 
Obrowo, 

2) e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl,  
3) telefonicznie: 56 678 60 22. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych 
osobowych został także powołany inspektor 
ochrony danych, z którym możesz się 
kontaktować wysyłając e-mail na adres 
iod@obrowo.pl.  
 

 
1. Państwa dane osobowe na podstawie:  

1) art. 6 ust. 1 lit c) i e) przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na administratorze oraz realizacji zadania w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
w celu udzielenia stypendium uczniom, w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Ob-
rowo” w roku 2021 dla uczniów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe” 

2) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie 
do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast 
Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to ko-
nieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. 
podanie nr telefonu, adresu e-mail.  

2. Państwa dane osobowe możemy ujawnić, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom upraw-
nionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: banki, podmioty świadczące 
usługi pocztowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu 
o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, 
które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: pod-
mioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne i inne, jednakże przekazanie Państwa da-
nych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również 
przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.: 

1) do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobo-
wych,   

2) do czasu przedawnienia roszczeń, 
3) w zakresie danych, gdzie wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie 

zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1, 
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; 
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

mailto:obrowo@obrowo.pl
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b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub  
w których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwier-
dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec    
przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 
danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem. 

5. Podanie Państwa danych: 
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówią Pań-

stwo podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie 
mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta  
w dowolnym momencie 

6. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa da-
nych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  
w formie profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
 
 
 
………………………………………                                           …………………………………………………………..…………………… 
(Miejscowość, data)                                                            (Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ G:   Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku 



 
KLAUZULA ZGODY  

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie Twojego wizerunku/wizerunku Twojego dziecka  w celu promowania 

prowadzonych działań w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w roku 2021 dla uczniów 

za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe” 

 

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

 

 TAK Zaznacz Twoją decyzję  NIE 

  

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż: 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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, (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną 

Administratorem danych osobowych jest  Wójt 

Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób:  

• listownie na adres siedziby: Urząd Gminy 
w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 
Obrowo, 

• e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl,  

• telefonicznie: 56 678 60 22. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych 
osobowych został także powołany inspektor 
ochrony danych, z którym możesz się 
kontaktować wysyłając e-mail na adres 
iod@obrowo.pl.  
 

 

1. Twój wizerunek/wizerunek Twojego dziecka  przetwarzany będzie  zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a 

RODO,  w celu  promowania prowadzonych działań w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy 

Obrowo” w roku 2021 dla uczniów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe”, informowa-

nia o organizowanych w związku z Akademią wydarzeniach, związanych z jej działalnością.   

2. Twoje dane osobowe/dane osobowe Twojego dziecka możemy przekazywać i udostępniać wy-

łącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: 

podmioty wykonujące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, mass media, publikatory prasowe 

oraz internetowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna 

i faktyczna.  

Twoje dane osobowe/dane osobowe twojego dziecka także będą ujawnione pracownikom i 

współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiąz-

ków 

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie admi-

nistratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informa-

tyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpo-

wiednią ochronę praw.  
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3. Twój wizerunek/wizerunek Twojego dziecka  będzie przetwarzany do czasu cofnięcia zgody, nie 

dłużej jednak niż do 3 miesięcy od złożenia wniosku o przyznanie stypendium, zaś wobec osób, 

którym przyznano stypendium do 3 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium w ramach 

„Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”. 

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka 

przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na podstawie art. 

15; 

2) sprostowania dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na 

podstawie art. 16; 

3) usunięcia dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na pod-

stawie art. 17, jeżeli: 

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) Twoje dane osobowe/ dane osobowe Twojego dziecka przestaną być niezbędne do 

celów w, których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, 

c) Twoje dane osobowe/dane osobowe Twojego dziecka  są przetwarzane niezgodnie 

z prawem, 

4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego 

dziecka na podstawie art. 18; 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie da-

nych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem 

5. W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody wizerunek Twój wizerunek/wizerunek Twojego dziecka nie 

zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 

7. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również w formie profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzyna-

rodowych. 

 

 

 

…………………………                                                                        …………………………………………………………………… 
(Miejscowość, data)                                (Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata) 
 

 
 

 

       
 
 
 


