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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XJX. 120.2020 

Rady Gm iny Golub-Dobrzyil 

z dnia 13 maja 2020 r. 

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM 
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

1. Dane składaiace20 wniosek: 

1) imię i nazwisko (naZ\va podmiotu, stanowisko) .................................. ............ ..... ...... ...... ...... .. 

2) adres zamieszkania ..... ... ....... .............................. .. ... ....... ........ .. ......... ... ........ .. .. .................... .... . 

3) nurner telefonu ........ .. ....... ............. ... ............ ...... .. .............. .............. .. .... .. ..... ......... .. ... .......... ... . 

\ 
2. Infonnacia o uczniu ubief!aia.cvm sie o stvuendium: 

I) i1nię i nazwisko ucznia .......... ......... ..... ... ..... ... .. ................................ ... .... ... ........................ ... ... . 

2) adres zamieszkani.a ........ ................ ..... ........ ....... ........ ........ .. ...... .................... .................. ........... . 

3) in1ior..a rodziców . ., ....... ....................................... ...... .. ..... ..... ..... ........ ................ ..... .... .. .... , ...... ... . 

4) naz-wa sz.1<:oły, do której uczęszcza uczeń (adres) ..... ..... ................................. ....... .. ......... ....... . 

5) klasa, do której uczęszcza uczeń .......................... ...... ......... ............. .... ............................... ..... . 

6) rok . szkolny .... ... ..................... ...... .. ...................... .... ...... .................... -................ ........ .......... ... . 

7) wyniki w nauce: 

a) średnia ocen za semestr, w którym przyznawa:nejesr stypendium .......... .. ..... .................... . 

b) ocenJ. z zachowania za semestr, w którym przyznawanej est stypendium .. .......... ....... .... .. . 

8) szczególne osiągnięcia za semestr, w którym przyznawane jest stypendium: 

9) ,.,vynik egzaminu ósmoklasisty ..... . ........ . . ................ ... . . ........ . . .. .. .. . ... .... .. ........ . 

3. Dane osobv uooważnionej do odbioru stvpendium: 

1) imię i naz\visko .......... ............ .. ............... ............ ...... ............ .... ..... .................................. . : ...... . 

2) adres zrunieszkania .................. .... .. ... .. ......................... ..... .. ............ ... .......... ...... ....... ........ .. .... .. 

"') numer 1· -:,~1·;e1 c.'o'''odu• o .. ·c)b:~t0 0-o . . .}, ~ .i . ...,._ ,I.Li, 'liY '.') 1,:-i \,..,D •••••••• .. v••••••••••••• ••• •••••••••• •• • •• •. • • ~• • • .. •••• ·••••••••••••• • •~ • Y•>•·•• •• •• ••••••••• • •••• 
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4) numer telefonu ..... ...... ...................................... .. ......... ........ .... ........... ................ ... .. . .. ...... .. ...... . 

4. Fonna \WDłatv stypendium: 

1) gotówkowa - jednorazowa wypb.ta w kasie Gmiru1ego Zespołu Ekonomiczno

Administracyjnego Szkól i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu przez osobę upoważnioną 

(podkreślić TAK lub NIE) 

2) bezgotówkowa - jednorazowy przelew na rachunek \V banku (nazwa banku) . . .. ............ . 

o numerze: ......... ... ..... ... ........... ... ........... ....... ....... .... .. .... .. ....... ..... .......... ...... .............................. . .. 

Świadomy(a) odpowiedziainości karnej za podanie nieprawdziwych d,111ych oświadczam, 
że wszystkie podane przeze mnie informacje oraz dokumenty załączone do wniosku są zgodne 

ze staner::i faktycznym. 

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej wniosek) 

Do wniosku należy załaczvć : 

1. Oświadczenie o r.J.evqstępowaniu stypendium dyrektora szkoły ani stypendium 

jednostki samorządu terytorialnego właśchvej ze względu na miejsce zam ieszkania albo 
pobierania nauki przez ucznia. 
2. Dokument.:-.r lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające 

i-vyniki w nauce, osiągnięcia w danym semestrze szkolnym bądź wynik końcowy egzaminu 
podpisane przez dyrektora szkoły lub osobę. upoważnioną. 



Klauzula informacyjna 
Stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń 

Zgodn ie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję , iż: 

• admin istratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno

Administracyjny Szkół i Przedszkoli 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac 1000- lecia 22a 

• Inspektor Ochrony Danych - Piotr Juzor'i - pjuzon@abidata.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu przyznawa nia 

i wypłaty stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 

na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o system ie oświaty; 

• odbiorcy danych: Gmina Golub-Dobrzyń, inne podmioty upoważnione na mocy 

podmiotów prawa; banki; ubezpieczenia; 

• Okres przechowywania: 5 lat (l icząc od roku następującego roku zakończenia sprawy) 

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszen ia danych, 

• Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organ u nadzorczego, gdy uzna Panf/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących , narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

• podan ie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w zakresie wskazanym 

w przepisach prawa, w pozostałych przypad kach jest dobrowolne, jednak kh nie 

podanie uniemożliwi nam rea lizację usługi. 

(data i czytelny podpis) 


