
UCHWAŁA NR VIII/97/2019
RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów 
zdolnych "Zdolny Suwalczanin"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, poz.1669, poz. 2245, z 2019 r. 
poz. 730 i poz. 761) w związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr XX/229/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych 
"Zdolny Suwalczanin" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 2331) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendium/nagrody Prezydenta Miasta Suwałk 
za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie, stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 
XLII/526/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie realizacji 
Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin" (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z 2018 r. poz. 1096 i poz. 2110), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) uczniu - należy rozumieć dzieci i młodzież pobierającą 
naukę na terenie Miasta Suwałki bez względu na miejsce zamieszkania;”;

2) skreśla się § 1 pkt 7;

3) § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) Wydziale - należy przez to rozumieć Wydział Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach;”;

4) w § 6 dodaje się ust. 3, w brzmieniu: „3. Uczniowi przysługuje wyłącznie jedno stypendium lub 
nagroda, o których mowa w ust. 1 i 2, finansowane z budżetu Miasta Suwałki lub 
finansowane/współfinansowane z budżetu Miasta Suwałki i ze środków Unii Europejskiej, za 
wyniki będące podstawą już przyznanego stypendium lub nagrody.”;

5) § 22 otrzymuje brzmienie: „§ 22. O przyznanych stypendiach/nagrodach informuje się 
dyrektorów szkół, w których uczą się lub uczyli się nagrodzeni uczniowie, w terminie do dnia 
31 października danego roku.”;

5) załącznik do załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec
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Załącznik do uchwały Nr VIII/97/2019

Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 29 maja 2019 r.

Wniosek
o przyznanie stypendium/nagrody Prezydenta Miasta Suwałk

za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie*
ramowy wzór

CZĘŚĆ A. Dane osobowe ucznia
Nazwisko:
Imię/imiona:

CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania ucznia
Miejscowość:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego:

CZĘŚĆ C. Informacje o szkole
Typ szkoły**:
Klasa:

CZĘŚĆ D. Wnioskuję o przyznanie stypendium/nagrody za:

1. Osiągnięcia w nauce
Średnia ocen za rok szkolny:

Lp. Osiągnięcia ucznia:

2. Osiągnięcia w sporcie
Ocena z zajęć wychowania fizycznego:

Lp. Osiągnięcia ucznia:

Wykaz załączonych dokumentów:
Lp. Dokument
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CZĘŚĆ E. Informuję, że uczeń otrzymał/nie otrzymał* stypendium/nagrodę*, finansowane 
z budżetu Miasta Suwałki lub finansowane/współfinansowane z budżetu Miasta Suwałki i ze 
środków Unii Europejskiej, za ww. osiągnięcia.

………………………………………………..

Data i podpis Dyrektora szkoły

* niepotrzebne skreślić

**Szkoła podstawowa, gimnazjum/klasy dotychczasowego gimnazjum, szkoła 
ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 14 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z późn. zm.) - (RODO) 
informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych ucznia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Prezydent 
Miasta Suwałk, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki;

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach: 
iod@um.suwalki.pl ; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku 
o przyznanie stypendium/nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce 
lub sporcie złożonego zgodnie z Uchwałą Nr XLII/526/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych 
„Zdolny Suwalczanin" zmienioną uchwałą nr XLV/561/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia  25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji Programu 
wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2018 r. poz. 1096 i poz. 2110) i niniejszą uchwałą oraz dokonania czynności w związku 
z ewentualnym przyznaniem stypendium/nagrody;

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
kategorii archiwalnej BE-5;

5) w każdej chwili uczeń lub rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych podanych we 
wniosku, ich sprostowania, ograniczenia zakresu, w którym przetwarzane są dane;

6) uczniowi lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 
procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium/nagrody złożonego zgodnie 
z Uchwałą Nr XLII/526/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin" zmienioną 
uchwałą nr XLV/561/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny 
Suwalczanin” (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 1096 i poz. 2110) i niniejszą uchwałą oraz dokonaniem 
czynności w związku z ewentualnym przyznaniem stypendium/nagrody;

8) dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania;

9) dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w innym celu niż podano we wniosku;

10) pozyskane dane osobowe ucznia nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa.
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