
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019

WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wzorów wniosków o Stypendium Wójta Gminy Psary

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506),
Uchwały  Nr  XVIII/202/2016  Rady  Gminy  Psary  z  dnia  28  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Regulaminu
Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Gminy Psary”, zmienionej Uchwałą nr
XLI/493/2018 Rady Gminy Psary z dnia 24 maja 2018 r., Uchwały Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia
28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów
– Mieszkańców Gminy Psary”, zmienionej Uchwałą nr XXXV/414/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017
r., zmienionej Uchwałą nr XLI/492/2018 Rady Gminy Psary z dnia 24 maja 2018 r. oraz Uchwały Nr XVIII/204/2016
Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Wójta Gminy Psary dla
osób  fizycznych  za  osiągnięte  wyniki  sportowe,  zmienionej  Uchwałą  nr  VII/67/2019  Rady  Gminy  Psary  z  dnia
28 marca 2019 r.

Zarządzam:

§1

Ustalić następujące wzory wniosków:

1)  wniosek  o  przyznanie  Stypendium Wójta  Gminy  Psary  dla  Najzdolniejszych  Uczniów
- Mieszkańców Gminy Psary, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2)  wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów
- Mieszkańców Gminy Psary, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

3) wniosek  o  przyznanie  Stypendium  Sportowego  Wójta  Gminy  Psary,  stanowiący
Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Traci moc Zarządzenie nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Psary z dnia 30 maja 2016 roku.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy Psary.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Psary 

/-/
     Tomasz Sadłoń



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.40.2019
Wójta Gminy Psary

z dnia 13 czerwca 2019 r.

WNIOSEK 

o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów
- Mieszkańców Gminy Psary

1) Nazwisko i imię kandydata .....................................................................................………......
2) Adres zamieszkania  ...............................................................................................……….......

………………………………...…………………………………………………………….…
3) Numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………….….
4) Data i miejsce urodzenia  ..........................................................................................………....
5) Szkoła, której kandydat jest uczniem/absolwentem ….............................................……........
........................................................................................................................................…….........

(nazwa i adres)

6) Potwierdzona średnia ocen...................................................................................………..........
7) Ocena z zachowania ….............................................................................................……........
8) Nazwa  instytucji  lub  imię  i  nazwisko  osoby  zgłaszającej  oraz  adres  (ulica,  nr,  kod,

miejscowość, telefon)…………….…..…..….………….…………….…..…..………..……..
………….…..….………….…………….…..…..….………….…………….…..………....…
.……………...…………….…..…..….………….…………….…..…..….…………….…….

9) Stypendium w dziedzinie: nauki/ kultury i sztuki * (właściwe zakreślić)

Wykaz załączonych dokumentów:

1. opinia rady pedagogicznej szkoły, której uczeń jest kandydatem do stypendium lub szkoły,
której  kandydat  jest  absolwentem  albo  opinię  dyrektora  innej  placówki  oświatowej,
kulturalnej lub sportowej, 

2. uwierzytelniona kopia świadectwa szkolnego za ostatni rok szkolny,
3. oświadczenie, że kandydat jest mieszkańcem gminy Psary,
4. oświadczenie oraz klauzula informacyjna RODO,
5. numer rachunku, na który będzie wpłacane przyznane stypendium,
6. uwierzytelnione kopie dyplomów potwierdzające osiągnięcia kandydata (wyszczególnić):

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

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku i załączanych dokumentach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.

...............................................................
                                                                                                                    (data i podpis)

Wypełnia Urząd Gminy w Psarach:
Wpłynęło dnia: Adnotacje urzędowe:



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.40.2019
Wójta Gminy Psary

z dnia 13 czerwca 2019 r.

WNIOSEK 

o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów
- Mieszkańców Gminy Psary

1) Nazwisko i imię kandydata…......................................................………..............................…
2) Adres zamieszkania....................................................................………...............................….

………………………………...………………………………………….……………………
3) Numer telefonu kontaktowego ………………………………………….…………………….
4) Data i miejsce urodzenia...............................................................………............................….
5) Uczelnia........................................................................................……….............................….

........................................................................................................………................................
(nazwa i adres)

6) Wydział..........................................................................................................………............….
7) Kierunek.........................................................................................................……..............….
8) Rok studiów...................................................................................................………..........…...
9) Potwierdzona średnia ocen  ..................................................................................……….........
10) Nazwa  instytucji  lub  imię  i  nazwisko  osoby  zgłaszającej  oraz  adres  (ulica,  nr,  kod,

miejscowość, telefon)……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………...……….
…………………………………………………………………………………………...…….

11) Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie: nauki/kultury i sztuki* (właściwe zakreślić)

Wykaz załączonych dokumentów:
1) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok akademicki, 
2) wypis z indeksu wraz z wpisem o zaliczeniu mijającego semestru,
3) oświadczenie studenta, że jest mieszkańcem gminy Psary,
4) oświadczenie oraz klauzula informacyjna RODO,
5) numer rachunku, na który będzie wpłacane przyznane stypendium,
6) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (wyszczególnić):

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku i załączanych dokumentach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.

...............................................................
                                                                                                                    (data i podpis)
Wypełnia Urząd Gminy w Psarach:
Wpłynęło dnia: Adnotacje urzędowe:



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.40.2019
Wójta Gminy Psary

z dnia 13 czerwca 2019 r.

WNIOSEK 

o przyznanie Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary 

1) Nazwisko i imię zawodnika ….........................………..............................................................
2) Adres  zamieszkania  ..........................................................………...........................................

………………………………...………………………………………….……………………
3) Numer telefonu kontaktowego …………………………………………….………………….
4) Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy …............................................……….........................
5) Adres i nr telefonu wnioskodawcy …...............................................……….............................

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

Wykaz  załączonych  dokumentów:
1) krótka charakterystyka zawodnika, 
2) oświadczenie kandydata, że jest mieszkańcem gminy Psary,
3) oświadczenie oraz klauzula informacyjna RODO,
4) numer rachunku, na który będzie wpłacane przyznane stypendium,
5) w  przypadku  ubiegania  się  o  stypendium  w  sporcie  zespołowym  –  zaświadczenie

z macierzystego klubu potwierdzające czynny udział zawodnika w zawodach, które zawarte
są w uzasadnieniu wniosku,

6) szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku (wyszczególnić):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku i załączanych dokumentach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.

...............................................................
                                                                                                                    (data, podpis)

Wypełnia Urząd Gminy w Psarach:
Wpłynęło dnia: Adnotacje urzędowe:
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