
ZARZĄDZENIE NR 120.85.2020 
 

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium dla studentów 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) i § 13 uchwały Rady Gminy Kleszczów nr XIII/117/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad 
przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów, zmienionej Uchwałą  
Nr XIX/222/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2020 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium, oświadczenia o faktycznym zamieszkiwaniu na terenie 
gminy Kleszczów, zaświadczenia z uczelni oraz umowy, na podstawie, których przyznawane będzie stypendium. 

§ 2. Wzory dokumentów wymienionych w § 1 powyżej stanowią załączniki odpowiednio o numerach od 1 do 
4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 120.128.2019 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 6 listopada 2019 r.  
w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium dla studentów. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Kleszczów 
 
 

Sławomir Chojnowski 

Id: FFFD50C1-541E-4D1B-88CB-14C6E25DFB33. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.85.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 16 września 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów

I. Dane studenta:
Nazwisko …………………………………………… Imię ………………………………
Nr pesel …..………………………………… Nr albumu ………………...………
Kierunek studiów: ………………………………………………………...
Rok studiów …............, semestr studiów ..............................,
Uczelnia ………………………………………………………………………………………….
Adres stałego zamieszkania:
Miejscowość ……………………………………………………….
Ulica ………………………………………………Nr domu……………..Nr lokalu…………………..…
Kod pocztowy…………………. Poczta ………………..…………………….
Województwo ………………………………………… Powiat…………………………………………
Gmina……………………………….…… Telefon……….…. …………………………………..

Adres mailowy ...............................................................................
Telefon kontaktowy ………………………………………………
Urząd Skarbowy w …………………………………………….
Ul ……………………………….....…. Nr…………….

Nr rachunku bankowego:

II. Wnoszę o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kleszczów na rok akademicki 20……../20…….

III. Forma wypłaty stypendium:*
• W kasie Urzędu Gminy
• Na rachunek bankowy

………………………………………..

data i podpis wnioskodawcy
Załączniki do wniosku:
- zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki
zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz
o niepowtarzaniu roku,
- oświadczenie kandydata o faktycznym zamieszkiwaniu na terenie gminy Kleszczów.

* niepotrzebne skreślić
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 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) – dalej jako „RODO”,
informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410
Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

· listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

· przez email: kleszczow@kleszczow.pl
Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

· listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

· Przez email: iod@kleszczow.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyznania stypendium motywacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
uchwała Rady Gminy Kleszczów nr XIII/117/2019 z dnia 27 września 2019 r. zmieniona Uchwałą nr XIX/222/2020 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.85.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 16 września 2020 r.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania i zameldowania na terenie gminy Kleszczów

Oświadczam, że ja niżej podpisany/podpisana
…………...................................................................................................................................................

(nazwisko i imię)

urodzony/urodzona: ...................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

Jestem mieszkańcem gminy Kleszczów i zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem:

Ulica ........................................................................... nr domu ..................... nr lokalu ......................

Miejscowość ..........................................................................................................................................

Kod pocztowy ............................................ Poczta ……………………………………………..

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

..........................................
Data i podpis składającego oświadczenie
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.85.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 16 września 2020 r.

……………………………………………
pieczęć uczelni data …………………..

Zaświadczenie

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani* ……………………………………………………… urodzony/a

…………………………. zamieszkały/a ………………………………………………………….………… w

roku akademickim 20…….../20……... jest studentem ……… roku studiów stacjonarnych, semestr …….

w ……………………………………………………………………………………………..........................
(nazwa uczelni)

na kierunku ……………………………………………………………………………………………………..
(nazwa kierunku)

Potwierdzam, że w/w student realizuje naukę zgodnie z planem studiów, nie korzysta z urlopów

określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium.

……..………………………………………..
pieczęć i podpis osoby upoważnionej

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.85.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 16 września 2020 r.

UMOWA STYPENDIALNA
zawarta w dniu ................... .......... r.

pomiędzy:

Gminą Kleszczów,

z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 47,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………...,

zwanym dalej „ Przyznającym ”,

a

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

zwanym dalej „ Stypendystą ”, o treści następującej:

Na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów,

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom

z terenu gminy Kleszczów, zmienionej Uchwałą Nr XIX/222/2020 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 31 marca 2020 r., strony ustalają co następuje.

§ 1.

1. Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na rok akademicki ……………., na okres 9 miesięcy

tj. od dnia 01 października 20…… r. do 30 czerwca 20…… r., w wysokości 500.00 zł (słownie pięćset

złotych) miesięcznie.

2. Wypłata stypendium dokonywana będzie, z góry do dnia 10 każdego miesiąca na konto:

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

3. Stypendium na kolejny semestr danego roku akademickiego wypłacane będzie po uprzednim

dostarczeniu przez studenta, zaświadczenia z uczelni o aktualnym statusie studenta (załącznik nr 2).

Termin składania zaświadczeń upływa w dniu 31 marca 20….. roku.

§ 2.

Stypendysta zobowiązuje się do:

1) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne,

2) kontynuowania nauki,

3) zaliczenia wszystkich egzaminów i zaliczeń obowiązujących w danym semestrze roku akademickiego.

§ 3.

1. Przyznający pozbawia stypendium w razie zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy

Kleszczów.

2. Przyznający może pozbawić stypendium w przypadkach określonych w § 7 ust. 1

w/w Regulaminu, tj.:
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1) podania nieprawdziwych danych we wniosku,

2) w razie przerwania studiów w trakcie trwającego roku akademickiego,

3) powtarzania roku,

4) skreślenia z listy studentów,

5) zakończenia studiów w trakcie obowiązującego roku akademickiego.

§ 4.

1. W przypadku stwierdzenia nienależnie pobranej kwoty stypendium, Przyznający wezwie Stypendystę

do jej zwrotu w całości lub części, wraz z należnymi odsetkami, w wysokości określonej jak dla

zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek Stypendysty do dnia

zwrotu tych środków, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez studenta wezwania do zwrotu

nienależnie pobranej kwoty stypendium.

2. Zwrot nienależnie pobranej kwoty stypendium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy

Kleszczów o numerze 72 8978 0008 0000 0244 2000 0030.

§ 5.

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w następstwie przyznania Stypendyście stypendium
na zasadach określonych w w/w Regulaminie.

2. Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§ 6.

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy uchwały Rady Gminy Kleszczów
nr XIII/117/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy

Kleszczów, zmienionej Uchwałą Nr XIX/222/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2020 r.

§ 7.

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z tego 1 egzemplarz dla Stypendysty i jeden egzemplarz dla

Przyznającego.

……………………………………. ………………………………………….

podpis Stypendysty podpis Przyznającego
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