
UCHWAŁA NR XV/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyznawania Stypendium  „LEONARDO”
za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) i art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1481 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia w nauce, za 
osiągnięcia artystyczne lub sportowe, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia 
sportowe lub artystyczne, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 2. 1. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała nr LI/388/98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia nagrody 
pn. „Leonardo” i zasad jej przyznawania.

2) Uchwała nr XXXI/293/2008 RM w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Stypendium 
Burmistrza Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych artystycznie oraz określenia zasad jego przyznawania.

§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów określa corocznie Rada Miejska  w Kłodzku 
w uchwale  budżetowej .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzko.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/116/2019

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 19 grudnia 2019 r.

REGULAMIN

przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W ramach  „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Miejskiej 
Kłodzko”  określa się w formie Regulaminu szczegółowe warunki udzielania pomocy o charakterze materialnym 
uzdolnionym uczniom, formy, zakres pomocy i sposób postępowania w tych sprawach. 

§ 2. Pomoc o charakterze materialnym, o której mowa w §1 przyznaje się uczniom pobierającym naukę na 
terenie Gminy Miejskiej Kłodzko bez względu na miejsce zamieszkania, począwszy od klasy IV do klasy VIII 
szkoły podstawowej oraz uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i pobierającym naukę poza 
terenem Gminy Miejskiej Kłodzko, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej 

§ 3. 1. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego 
zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami 
edukacyjnymi, artystycznymi, sportowymi.

2. Formami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o których mowa w § 1 jest  Stypendium 
„LEONARDO” za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w danym roku szkolnym.

3. Uczniowi za dany rok szkolny można przyznać równocześnie Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia 
naukowe, artystyczne oraz sportowe - niezależnie od otrzymanych wcześniej nagród i wyróżnień.

Rozdział 2.
Kategorie Stypendium 

§ 4. Stypendium za osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki: 

1) otrzymał co najmniej ocenę  bardzo dobrą z zachowania;

2) w rywalizacji indywidualnej zajął  miejsce od  I do  III lub uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach 
i olimpiadach co najmniej na szczeblu wojewódzkim, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad.

§ 5. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej ocenę bardzo 
dobrą z zachowania i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) uzyskał indywidualnie jedno z miejsc I - III lub uzyskał tytuł laureata w konkursach artystycznych, turniejach, 
festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub

2) jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze 
międzynarodowym.

§ 6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać indywidualnie uczeń, który otrzymał co najmniej 
ocenę  dobrą z zachowania i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) został medalistą klasyfikacji generalnej Pucharu Polski, Pucharu Europy lub Mistrzostw Europy/Świata lub;

2) zajął miejsce od I do III w klasyfikacji indywidualnej na Mistrzostwach Polski lub;

3) zajął miejsce od I do III w klasyfikacji indywidualnej w zawodach, turniejach, olimpiadach organizowanych 
przez federacje sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia sportowe na szczeblu ogólnopolskim rangi 
Mistrzostw Polski (wymagane potwierdzenie rangi zawodów przez dany związek sportowy) lub;

4) zajął I miejsce w finale mistrzostw Dolnego Śląska w zawodach, turniejach organizowanych przez federacje 
i związki sportowe lub;

5) został powołany do wojewódzkiej lub narodowej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu lub;
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6) ustanowił rekord Polski w danej kategorii wiekowej.

Rozdział 3.
Zasady i tryb przyznawania Stypendium

§ 7. 1. Z wnioskami o przyznanie Stypendium mogą występować rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

2. Wniosek o Stypendium, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy składać w Biurze 
Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku w terminie do dnia 15 lipca każdego roku.

3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 
poświadczające  zdobyte osiągnięcia kandydata, w tym kserokopie licencji zawodniczej.

4. Jeżeli z przedłożonych dokumentów nie wynika ranga imprezy/zawodów sportowych, Burmistrz Miasta 
Kłodzka może wezwać do uzupełnienia dokumentów potwierdzających udział kandydata do Stypendium na danym 
szczeblu imprezy/zawodów sportowych.

5. Wnioski o przyznanie Stypendium niespełniające warunków zawartych w niniejszej uchwale pozostawione 
zostaną bez rozpoznania.

6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem Stypendium.

7. Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane w czasie roku 
szkolnego, za który składany jest wniosek.

8. O przyznaniu bądź odmowie przyznania Stypendium oraz o liczbie i wysokości przyznanego Stypendium 
decyduje Burmistrz Miasta Kłodzka, biorąc pod uwagę rangę osiągniętych wyników o których mowa w § 4 - § 6.

9. Stypendium, w każdej kategorii za dany rok szkolny, przyznawane jest do wysokości 1.000,00 zł.

10. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy, przy czym liczba Stypendiów w danym 
roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.

11. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku 
lub gotówką w banku obsługującym Gminę Miejską Kłodzko.

12. Wnioski o Stypendia rozpatrywane będą  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września danego roku.
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NAUKOWE                               ARTYSTYCZNE                                       SPORTOWE 
                                                      

                                                         
       

 

 

            Załącznik Nr 2  

 do Uchwały nr XV/116/2019 

                Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

             w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO”  

      za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.  

………………………………………….. 
 

                miejscowość i data 

 

 

Wniosek 

               o przyznanie Stypendium „LEONARDO” w ramach Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży Gminy Miejskiej Kłodzko za rok szkolny ………/………… 

 

KATEGORIA STYPENDIUM:  ( zaznacz  właściwe okienko) 

 

 

 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY – DYSPONENTA STYPENDIUM  

1. Imię i nazwisko:  

 

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

 

2. Adres zamieszkania:  

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

 

3. Numer telefonu kontaktowego:....................................e - mail................................................................. 

4. Forma wypłaty:            gotówka                                                  przelew  

5. Numer rachunku bankowego do przelewu:  

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

DANE KANDYDATA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM: 

1. Imię i nazwisko: 

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

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………3. Nr PESEL………………………………... 

3. Miejsce zamieszkania:  

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

4. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza kandydat do stypendium: 

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

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego, sportowego:........................................ 

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

 

 

 

 

Id: A3AC7E84-19E8-4D3F-8B78-5E34D6E98D69. Podpisany Strona 1



DYREKTOR  SZKOŁY:  
 

Potwierdzam, iż kandydat do Stypendium „LEONARDO” ………………………………………………. 

jest uczniem klasy ……………..szkoły…………………………….……………………………………..… 

   W  roku szkolnym …………./………… otrzymał/a ocenę z zachowania …………………………………. 

                          ………………………………… 
         pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: (proszę wskazać maksymalnie 5 najistotniejszych osiągnięć 

za dany rok szkolny, zgodnych z wybraną kategorią stypendium).  

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

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

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

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

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

 

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ: 

L.p. Osiągnięcie Data 

osiągnięcia 

Zasięg osiągnięcia    

(wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy) 

Zajęte 

miejsce 

     

     

     

     

     

     

Załączniki: 

Uwierzytelnione przez jednego z wnioskodawców kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

naukowe/artystyczne/sportowe za dany rok szkolny. 

 

 

***** 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych we wniosku w celu 

realizacji procesu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Kłodzka 

naukowego/artystycznego/sportowego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Miejskiej Kłodzko. 

 

                                  

.............................................................. 
                                                                                                           podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia 
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DODATKOWE INFORMACJE:  

W związku ze zgłoszeniem kandydata do przyznania stypendium, w trybie art. 13 ust 1-2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przekazuję poniżej informacje dla kandydata i prawnych 

opiekunów kandydata o zasadach przetwarzania ich danych osobowych. 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1, 57-

300 Kłodzko. 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Bezpieczeństwa e-mail: iod@um.klodzko.pl. 

3.Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, otrzymania i wypłaty Stypendium 

„LEONARDO” w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Gminy Miejskiej Kłodzko. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodzica/prawnego opiekuna 

dziecka (kandydata) art. 6 ust 1 lit a RODO. 

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, jak też usunięcia przed rozpoczęciem procedury oceny. Informuję, że zgoda może zostać 

wycofana w każdym czasie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na ważność z prawem czynności 

dokonanych przed jej cofnięciem. 

6.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. 

7.Obowiązek podania danych wynika z art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 

poz. 506 ze zm.). 

8.Dane będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 

2019 r. poz. 553 ze zm.) 

9. Dane osób nagrodzonych będą udostępniane w celach informacyjnych w publikacjach elektronicznych 

oraz papierowych Urzędu Miasta w Kłodzku, zgodnie z wyrażoną zgodą.  

 

                   ................................................................................... 
                   data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

 

***** 

Oświadczenia/zgody rodzica/opiekuna. 

Zapoznałam/em się z Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia …….. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Miejskiej Kłodzko oraz 

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia …….. w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO” 

za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne spełniam jej wymagania.  

 

       ………………..………………………..……………. 
  data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnianie danych Stypendysty, tj. imię, nazwisko, 

szkoła, klasa oraz nieodpłatne umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mój oraz mojego dziecka 

wykonanych podczas uroczystej gali wręczenia Stypendium „LEONARDO” w publikacjach 

elektronicznych oraz papierowych Urzędu Miasta w Kłodzku.  

 

                                          

..................................................................................... 
                     data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 
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UZASADNIENIE

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 ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad

udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Kompetencje rady do podjęcia uchwały określającej zasady

udzielania stypendiów uzależniono od przepisu szczególnego, upoważniającego radę do działania w tym

zakresie. Przepisem szczególnym jest art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) na podstawie, którego organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej

pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Określenie

tych warunków rada dokonuje po uprzednim przyjęciu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Miejskiej Kłodzko.

Ustanowienie pomocy w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów jest także dostrzeżeniem

znaczących wyników uczniów oraz zachęceniem ich do osiągania sukcesów naukowych, artystycznych lub

sportowych oraz dalszego rozwoju osobistego. Uzdolnieni uczniowie promują swoją gminę poprzez udział

w różnych konkursach i zawodach sportowych. Wyróżniający się obecnie uczniowie będą w przyszłości

wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz m.in. Gminy Miejskiej Kłodzko, przyczyniając się do jej rozwoju.

Środki finansowe na realizację wypłaty Stypendiów „Leonardo” w ramach Lokalnego Programu

Wspierania Dzieci i Młodzieży Gminy Miejskiej Kłodzko będą zaplanowane corocznie w budżecie gminy.

Na dalszym etapie wdrażania aktu prawnego w życie zostanie dostosowana klasyfikacja budżetowa do

nowej formuły realizacji przedmiotowego zadania.

W oparciu o powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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