
Uchwala Nr LXIX/401/2022 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXX/187/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 maja 2020 r. 
w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uzdolnionych 
uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia oraz przyjęcia Regulaminu 
przyznawania stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z ze zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zgodnie z Lokalnym Programem Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyjętym uchwałą nr XXXII 86/2020 Rady Miasta 
Dęblin z dnia 26 maja 2020 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje: 

§ 1  

W Regulaminie przyznawania stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/187/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 maja 2020 r., 
w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: 

,,c) uczniowie liceum ogólnokształcącego - minimum 5,00" 

oraz pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Oprócz wysokich wyników w nauce uczeń powinien spełniać łącznie wymienione 
poniżej warunki: 

- być finalistą lub laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kuratora Oświaty i inne instytucje, co najmniej na 
szczeblu wojewódzkim, 

- posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania." 

§ 2  

Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla ucznia za rok 
szkolny / , stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium 
Miasta Dęblin im. Jana Pawła II otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

PRZEW ODNICZĄCY RADY 





Załącznik Nr 1 
do Regulaminu przyznawania stypendium 
Miasta Dęblina im. Jana Pawła II 

(wnioskodawca, adres) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla ucznia, 
za rok szkolny / 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

2. Data i miejsce urodzenia: 

3. Adres zamieszkania, telefon kontaktowy -

4. Imiona rodziców: 

5. PESEL ucznia: 

6. Nazwa szkoły, klasa: 

7. Uzyskana średnia ocen za rok szkolny: 

8. Osiągnięcia ucznia w nauce (spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5 
Regulaminu przyznawania stypendium):" 

9. Nazwa banku i numer konta, na które należy wypłacić przyznane stypendium: 
(należy wypełnić jeśli stypendium nie będzie odbierane w kasie Urzędu Miasta Dęblin) 

nr rachunku 
bankowego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji 
o rachunku bankowym w celu wypłaty stypendium. 

(podpis właściciela rachunku bankowego) 



10. Krótkie uzasadnienie wniosku: 

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku 
przez administratora danych Burmistrza Miasta Dęblin z siedzibą w Urzędzie Miasta 
Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin dla potrzeb przygotowania decyzji o przyznaniu 
stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia, do celów związanych z realizacją niniejszego 
wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b 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 rozporządzenia o ochronie danych). 

(data i podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej RODO 
dot. przetwarzania danych osobowych dostępnej na stronie BIP Urzędu Miasta Dęblin 
(http://bip.um.deblin.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

Świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

http://bip.um.deblin.pl


Opinia Rady Pedagogicznej 

Rada Pedagogiczna 

(nazwa placówki) 
Postanowiła pozytywnie/negatywnie* zaopiniować wniosek ucznia 

(imię i nazwisko ucznia) 

o przyznanie stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II za rok szkolny / 

(data i podpis przewodniczącego) 

Uzasadnienie wniosku (wypełnia dyrektor szkoły): 

Zatwierdzam 

Dęblin, dnia 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

*niepotrzebne skreślić 




