
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019           
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 12.06.2019 
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.06.2018 r.                              
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się 
uczniów i studentów z terenu Kościerzyny 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 
r., poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/334/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendium dla uczniów i studentów 
zarządzam, co następuje: 
 

 

§ 1.  Dokonuje się zmian we wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna dla wyróżniających 

się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych. 
 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

    Michał Majewski 
 

  Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 

 



Załącznik nr 1 
DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA 

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA  
DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW  

I STUDENTÓW Z TERENU KOŚCIERZYNY 

 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA 
DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW I STUDENTÓW Z TERENU KOŚCIERZYNY  

 
 

1. Imię i Nazwisko ucznia/studenta……………………………………………………………………….……. 

2. Data i miejsce urodzenia ucznia/studenta………………………………………………………….………. 

3. Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów) …………………………………………………...………………. 

4. Adres stałego zamieszkania ………………………………………………………………...………………. 

5. Numer telefonu kontaktowego……………………………………………………………...……….………. 

6. Szkoła/Uczelnia/Wydział*.………………………………………………………………...…………………. 

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

7. Uczniowie klas I proszeni są o podanie jakiej szkoły są absolwentami 

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

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

8. Klasa/rok* (na zakończony rok szkolny/akademicki)…………………………… …………………….…. 

9. Uzyskana średnia**……………………………………………………………………………….…………. 

10. Ocena z zachowania………………………………………………………………….……………………. 

11. Rodzaj stypendium: naukowe/sportowe/artystyczne 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

……………………………… 

(podpis składającego wniosek) 

 

 

 



Załączniki potwierdzające uzyskane wyniki i osiągnięcia: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 
1. Oświadczam, że stale zamieszkuję/uczeń stale zamieszkuje* na terenie miasta Kościerzyna. 

2. Oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 
................................................................. 

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium 

lub opiekuna prawnego 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna 

dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przez Komisję Stypendialną spraw związanych z rozpatrywaniem ww. wniosku 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) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016). 

 

................................................................. 

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium 

lub opiekuna prawnego 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie  z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016)- dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Urząd Miasta Kościerzyna                                              
z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 3 A, kod pocztowy: 83 – 400, tel.:586802349, adres e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl  

2. Celem zbierania danych jest postępowanie mające na celu wyłonienie stypendystów Burmistrza Miasta Kościerzyna  (podstawa prawna: Uchwała 
Nr XLII/334/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 17.10.2001r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz Regulamin 
przyznawania stypendium Burmistrza Miasta  Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów  i studentów. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie stypendystów 
Burmistrza Miasta Kościerzyna. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy  udział w/w postępowaniu.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane w składnicy akt Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie, nie dłużej jednak niż 5 lat od daty 

rozstrzygnięcia postępowania. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zbrakowane zgodnie z Instrukcją  w sprawie organizacji i zakresu 
działania składnicy akt Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. 

9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: j.lindstet@koscierzyna.gda.pl 
lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem IOD 

................................................................. 

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium 

lub opiekuna prawnego 

 
 
*Właściwe podkreślić 
**Potwierdzeniem średniej ocen ucznia jest kopia świadectwa; w przypadku studentów załącznikiem jest aktualne potwierdzanie z uczelni 
(tzn. z roku akademickiego, np. 2017/2018), że osoba składająca wniosek jest studentem danej uczelni, na danym roku, wydziale oraz indeks 
z ocenami z ostatniego roku akademickiego. 

 

 


