
UCHWAŁA NR LIII/527/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.             
z 2018, poz. 994 j.t. ze zm.) w związku z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 j.t. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIX/168/2016 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy 
Miejskiej Głogów, wprowadza się następujące zmiany:

1. Po § 1 ust. 1 dodaje się ust. 1a o brzmieniu: „O uzyskanie stypendium mogą się ubiegać osoby 
zamieszkujące w bursach na terenie Gminy Miejskiej Głogów, które są pełnoletnie”.

2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2:  z „Stypendium może być przyznane uczniom trzech ostatnich klas 
szkół podstawowych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 
5,00”,  na „Stypendium może być przyznane uczniom czterech ostatnich klas szkół podstawowych, 
którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż: klasa V i VI - 5,00 i klasa 
VII i VIII - 4,8”.

3. Zmienia się Załącznik nr 1 ust. 1 - Punktacja do kryteriów przyznawania stypendium dla 
uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych (tabela).

Uczniowie szkół podstawowych

Klasy V-VI Klasy VII-VIII

Uczniowie oddziałów 
gimnazjalnych prowadzonych 
w szkołach podstawowych oraz 
szkoły ponadpodstawowe

Średnia ocen Liczba punktów Średnia ocen Liczba punktów Średnia ocen Liczba punktów
5.00 - 5.10 52 4.80 - 4.85 46 4.80 - 4.85 46
5.11 - 5.20 54 4.86 - 4.90 48 4.86 - 4.90 48
5.21 - 5.30 56 4.91 - 5.00 50 4.91 - 5.00 50
5.31 - 5.40 58 5.01 - 5.10 52 5.01 - 5.10 52
5.41 - 5.50 60 5.11 - 5.20 54 5.11 - 5.20 54
5.51 - 5.60 62 5.21 - 5.30 56 5.21 - 5.30 56
5.61 - 5.70 64 5.31 - 5.40 58 5.31 - 5.40 58
5.71 - 5.80 66 5.41 - 5.50 60 5.41 - 5.50 60
5.81 - 5.90 68 5.51 - 5.60 62 5.51 - 5.60 62

powyżej 5.91 70 5.61 - 5.70 64 5.61 - 5.70 64
5.71 - 5.80 66 5.71 - 5.80 66
5.81 - 5.90 68 5.81 - 5.90 68

powyżej 5.91 70 powyżej 5.91 70

4. Dodaje się załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogowie

Andrzej Koliński
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Załącznik Nr 6  

do Uchwały Nr XIX/168/16 

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia                    

23 lutego 2016 r. 

 

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

                                                                                                         (miejscowość, data)  
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa  

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: 

prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod 

numerem telefonu +48 767265471; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań 

związanych z rozpatrywaniem przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Dział Edukacji 

złożonego wniosku o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa, na podstawie art. 

6 ust. 1  lit. a 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 zwanym dalej „RODO” - zgoda osoby, której dane dotyczą, 

Uchwały nr XIX/168/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.  

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Głogów, Uchwały nr XLV/456/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 

stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 

uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz uchwały nr 

……/…../18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej Głogów. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać 

zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodny z zapisami 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                     

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: upoważnieni w tym zakresie 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.              

 

                                                                                                                                                                                                    

Podpis  

                                    .............................................. 
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UZASADNIENIE

Wprowadzane zmiany w Uchwale nr XIX/168/2016 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego

2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie

Gminy Miejskiej Głogów, mają przede wszystkim charakter porządkowy. Rozróżnienie średnich w

klasach V/VI i VII/VIII jest wynikiem zróżnicowanego programu nauczania i poziomu jego

trudności. Wprowadzenie do Uchwały załącznika nr 6 jest wynikiem jej dostosowania do zmian

wprowadzonych Rozporządzeniem 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.
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