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7'ARZĄDZENIE NR 43120

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 7 lipca Ż020 r.

w sprawie powołania Komisji stypendialnej i wzoru wniosków o sĘpendium dla uczniów

zawynikiwnauceorazoprzyznanienagrodyfinansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

IJ. zŻOl9 r., poz. 506 ze zm.) w zvłiązku z $ 1 ust.l, 2 oraz $ 13 uchwały nr XII/68/15 Rady

Gminy Bartniczka z dnia Ż2 grudnia 2OI5 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla

uczniów za wyniki w nauce (Dz.IJtz. Woj Kuj - Pom. z 2OI5 r. poz. 4172), zarządzamco

następuje:

2.określam wzÓr wniosku o stypendium dla uczniów w załączniku nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

3.określam wzór wniosku o jednorazową nagrodę finansową dla uczniów w zaŁączniku nr 2 do

niniej sze go zar ządzenia.

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału oświaty, Kultury i

Sportu Urzędu Gminy Bartniczka

sl. 1.Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja w komisji Stanowisko

Teresa Rulko przewodniczący Kierownik WOKIS

2. Maria Kamińska członek Księgowa WOKIS

-1. Iwona Grzybowska członek Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Jastrzębiu

4. Halina Murlik członek Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Radoszkach

$3.Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem wydania'

ański



Zalącznik nr l
do Zarządzenia Nr 43/20
Wójta Gminy Bartniczka
z daia 01.07 2020 r.

WNIOSEKoPRZYZNANIESTYPENDIUMDLAUCZNIA

ffiYDACIEDOSTYPENDIUM

Nazwisko i imię ucania

Mtejsce Stałego zamieszkania ucmia: ulica, nr

domr.r/mieszkania, kod Pocztowy'
miejscowość

I*iona .od'i"ó*/ opiekunów prawnychx

Ńizw-a i sieclziba szkoĘ do której lJczęszcza

Ukońo'zona k'asa i rok szkolny w okresie

składania wniosku

'ta arytmetyczna ocen z roku szkolnego

którego dotyczy wniosek

ocena z nchowania w roku szkolnym którego

doryczy wniosek

Sp"sób -y'iaty'type"dium(konto bankowe,

Data i podpis dyrektora szkoły

_ksero dokumentów potwierd zający ch osiągnięcia'

2

Załączniki



oŚWIADCZENIE o WYRAZENIU ZGODY
WyraŻam zgodę na przetwaruanie moich danych osobowych zgodnie

zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dniaŻ7 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogolne

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. IJrz.lJE L Nr 119, s. 1 w celach rozpatzenia

wniosku o stypendium za wyniki w nauce'

(data, PodPis)

T<L AU ZULA INF ORMACY JNA

1. Administratorem PanilPana danych osobowych w lJrzędzie Gminy Bartniczka,87-32I

Bartniczka, ul. Brodnicka 8, telefon kontaktowy: 564936810, e-mail: ugb@data.pl jest Wojt

Gminy Bartniczka.
2' il .pru*uch z zakłesu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z Inspekiorem ochrony Danych pod adresem e-mail: insrrtlitor(ił.}c,bi24.nl.

3. Dane osobówe będą przetwatzane w celu w celach rozpatrzenia wniosku o

stypendium za wYniki w nauce.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanię danych

osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit' a) ww. Rozporządzenia'

6. odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora'
7' osoba, której dane dotycząmaprawo do:

- Żądania dostępu do danycir osóbowych oraz ich sprostowania' usunięcia lub ograniczenia

pr zetvł arzani a danyc h o s ob o wych
- cofnięcia zgody w dowolnym momenciebez wpływu na zgodnośó z prawem przetwarzanta'

ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem'

- wnilsienia skargi do o.gan,, ,udror-"i"go w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

z naruszeniem przepisow powyzszego rozporządzenia tj' Prezesa ochrony Danych

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

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych

osobowych jlst jednozni"rn"- , brakiem możliwości ubiegania się o stypendium za wyniki w

nauce.
Ponadto informujemy, iŻ w związku z
podlega ParVPani decyzjom, które

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o

ochronie danych osobowych.

przetwarzaniem Pani lPana danych osobowych nie

Się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym

czym stanowi art. Ż2 ogólnego rozporządzenia o

podpis



Zalączniknr2
do Zarządzenia Nr 4320
Wójta Gminy Bartniczka
z daia 07 .01 2020 r.

WI\IOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DLA UCZNIA

lNrontvtłclg o KANDYDACIE Do NAGRODY

Nazwisko i imię ucmia

Irłiejsc" stałego zamieszkania ucznia: ulica, nr

domu/mieszkania, kod Pocztowy'

Imiona rodziców / opiekunów prawnych*

Naz'Ą,a i siedziba szkoĘ do której uczęszcza

Ukończona klasa i rok szkolny w okresie

ffi ednorazowej nagrodY fi nansowej :

Sposób }vypłaty nagrody (konto bankowe,

Załączniki: ksero dokumentów potwie rdzający ch osiągnięcia'

Data i podpis dyrektora szkoły



OŚWIADCZENIE o WYRAZENIU ZGoDY

WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie

zRozporządzenięm Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizyc znych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyv'ry 95l46/WE (ogÓlne

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz' UE LNr 1i9, s' 1 w celach rozpatrzen\a

wniosku o nagrodę dla ucznia.

(data, PodPis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani lPana danych osobowych w lJrzędzie Gminy Bartniczka,87-32I

Bartniczka, ul. Brodnicka 8, telefon kontaktowy: 564936810, e-mail: ugb@data'pl jest wojt

Gminy Bartniczka.
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

, Inspektorem ochrony Danych pod adresem e-mail : ins pektor(łicbi24'pl.'

3' Dane osobowe bęóą pizetwarzanę w celu w celach rozpatrzenia wniosku o nagrodę

dla ucznia.

4. Dane osobowe będą przetwalzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww' Rozporządzenia'

6. odbiorcami pani/pana danych będą 
"podmioty, 

które na podstawie zawartych umów

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora'

ł. osoba, której dane doĘcząmaprawo do:

- Żądania dostępu do dunyci' osóbowych oraz tch sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzaniadanychosobowych r , - .7,^^rA'- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośÓ z prawem przetwarzanta'

którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem'

- wniesienia skargi do organu nadrorc)ego * p.'ypuan gdy przetwarzanie danych odbywa si.ę

z naruszeniem przepisów powyzszeio iorpórrądreńia 
- q. Prezesa ochrony Danych

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

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych

osobowych jest jednoz *aczne-Zbrakiem mozliwóści ubiegania się o nagrodę dla ucznia'

Ponadto informujemy, iz * związku z przetwatzanień Pani/Pana danych osobowych nie

|odlega Par/Pani 
'óecyrjom, ktore Się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzanru, w tym profito*uniu, o czym 
^stanówi 

ar:'' 2Ż ogólnego rozporządzenia o

ochronie danYch osobowYch'

podpis


