
                                                         
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/422/2018.2018 

                Rady Miejskiej w Kozienicach 
                z dnia 26 lipca 2018 r. 
  

Wnioskodawca:                                   data ………………………... 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

………………………………. 
     /numer telefonu kontaktowego/ 

 

 
W N I O S E K 

 
o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za wyniki/osiągnięcia ……………. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać odpowiednio: w nauce, sportowe, artystyczne) 

 
 
I. Dane o kandydacie/uczniu: 
 

1. Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………….. 
 
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………….. 
 
3. PESEL   …………………………………………………………………………………….. 
 
4. Adres zamieszkania   …………………………………………………………………………………….. 
 
5. Nazwa szkoły, do której aktualnie uczeń uczęszcza  …………………………………………………........... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

II. Udokumentowanie osiągnięć za rok szkolny …………./………… /zgodnie z regulaminem/.  
 

wypełnia szkoła 
1. Ocena zachowania:  ………………………………………………………………………………….. 

 
2. Średnia ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych w klasie: ………………….. (np. V a; VI b,) 
 

- klasyfikacja śródroczna ……………   
 

- klasyfikacja roczna*   ……………   
 
 
 
………………………………………………..        
           (podpis wychowawcy) 

…………………………………….. 
       /pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ 



wypełnia wnioskodawca 
 

3. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium ………….……… za rok szk. ….../……: 
                /wpisać odpowiednio: w nauce, sportowe, artystyczne/ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uwaga! 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem 
- kserokopie dokumentów potwierdzające w/w osiągnięcia. 
 

4. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata: 
 

1) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
6) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
7) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
8) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
9) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
10) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
              

 

Przyznane stypendium proszę:     /wypełnić odpowiednio do zaznaczonego kwadratu/ 

 wypłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach do rąk ……………………….……. 
………………………………………………................... po okazaniu dowodu osobistego,  
      (imię i  nazwisko pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego) 

 przekazać na konto ……………………………..………………………..………………………… 
……………………………………...………………………………………………..…………………. 

(imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwa banku, numer rachunku) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku dla potrzeb 
udzielania stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości zgodnie z § 8 Regulaminu przyznawania 
stypendiów Burmistrza Gminy Kozienice, za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i 
sportowe. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych stypendysty w zakresie imienia i 
nazwiska oraz wysokości przyznanego stypendium w prasie lokalnej, mediach oraz wydawnictwach 
promujących Gminę Kozienice. 

 
     

     …………………………………………………… 
     /czytelny podpis wnioskodawcy/ 



RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 "RODO), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Kozienice 

Siedziba Administratora: Urząd Miejski, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, e-mail: 
urząd@kozienice.pl  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu elektronicznego - 
iod@kozienice.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawę 
prawną stanowi: 

- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U z 
2017 r., poz. 1257 tekst jednolity, z 2018 r., poz. 149) 

- Uchwała Nr XLIII/422/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy 
Kozienice. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące  
przy analizie złożonego wniosku stypendialnego, ustalone w Regulaminie przyznawania 
Stypendium Burmistrza gminy Kozienice. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w 
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, 
w tym przepisów archiwalnych 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odrzuceniem wniosku. 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Oświadczam, że w związku z procedurą złożenia wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza 
Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz zasad 
ich udzielania dla uczniów i studentów I roku - zapoznałam/zapoznałem*  się z treścią 
powyższej klauzuli informacyjnej. 

             …………………………………………………………………… 
          (podpis osoby ubiegającej się o stypendium/wnioskodawca) 

*   niepotrzebne skreślić 

mailto:urząd@kozienice.pl

