
 

 

UCHWAŁA NR XIX/148/2020 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1481 ze zm.), Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ulega zmianie załącznik nr 1 do zmienianej uchwały poprzez usunięcie obowiązku informacyjnego  

o przetwarzaniu danych osobowych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającej. 

§ 2. Pozostałe zapisy zmienionej uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

P. Cypryjański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 lutego 2020 r.

Poz. 1367



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/148/2020 

Rady Gminy Głogów 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

WNIOSKODAWCA: 

………………………………… 

………………………………… 

(imię i nazwisko) 

…………………………………. 

…………………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GŁOGÓW 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

w roku szkolnym……………….. 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

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

2. Data i miejsce urodzenia: 

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

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: 

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

4. Adres zamieszkania ucznia: 

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

5. Szkoła/klasa do której uczęszcza uczeń: 

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

6. Informacja o konkursach lub olimpiadach przedmiotowych: 

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

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

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

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

7. Informacja o osiągnięciach artystycznych: 

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

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

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

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

8. Opinia Rady Pedagogicznej ze wskazaniem średniej ocen za mijający rok szkolny: 

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

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

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

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

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

9. Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić stypendium za wyniki w nauce: 

- w przypadku wniosku złożonego przez rodzica/ opiekuna prawnego. 

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

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

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)   (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

DECYZJA WÓJTA GMINY GŁOGÓW:  

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

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

…………………………..     ……….……………………. 

(miejscowość, data)       (podpis) 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1367


		2020-02-18T10:36:18+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




