
 _______________________________ 
  wnioskodawca 

 _______________________________ 
 adres 

 _______________________________ 
 tel.kontakt 

 _______________________________ 
  adres email 

 
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice" za wybitne 
osiągnięcia edukacyjne lub  artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

zamieszkałych na  terenie Gminy Michałowice.   
za semestr: 1.09.- 28.02. ____________r. 
                      1.03.-30.06. ____________r. 

 
 

               
 

 1. imię i nazwisko ucznia: 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 2. data urodzenia: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 3. adres zamieszkania:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 4. PESEL:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. imiona  i nazwiska  rodziców (opiekunów) – w przypadku ucznia niepełnoletniego:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. nazwa szkoły, siedziba i adres:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Załącznik  
do Zarządzenia nr  6/2020 
Wójta Gminy Michałowice  
z dnia  15 stycznia 2020 r. 



 

7.Uzasadnienie wniosku:1  
    
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
8. Dokumenty (załączniki do wniosku):  
 

1) Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające co najmniej bardzo dobrą ocenę ze 
sprawowania, 

2) Oryginały dokumentów lub kserokopie dokumentów2 potwierdzające spełnienie 
kryteriów określonych w Rozdziale II Regulaminu: 
 
a)………………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………………… 

 
1 Wniosek dotyczący osiągnięć uzyskanych przez kandydata. 
2 Poświadczone przez osoby zgłaszające kandydata. 



 

3) Kserokopia Karty Mieszkańca  Gminy Michałowice potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez wnioskodawcę  lub kserokopia pierwszej strony formularza Pit3 za 
ostatni rok rozliczeniowy – z potwierdzeniem  złożenia go w Urzędzie Skarbowym lub 
w przypadku rozliczenia się przez Internet- z elektronicznym potwierdzeniem 
wpłynięcia do Urzędu Skarbowego. 

 
9. W przypadku przyznania stypendium przez Wójta Gminy Michałowice wypłata będzie 
dokonana (skreślić niewłaściwe): 

• gotówką (w siedzibie CUW Gminy Michałowice) 
• przelewem na konto (poniżej proszę podać nr konta na które będzie przekazywane stypendium): 

                          
                          

 
10. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu stypendialnym jest Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Michałowice, z siedzibą w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Dane przetwarzane są w celu 
przyznania stypendium pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice" za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub 
artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przyjęcie i rozpatrzenie 
wniosku. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są 
przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa z zakresu archiwizacji dokumentacji. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek 
zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Stypendysta, osoba, której przyznano stypendium, wie, 
że stypendia będą oficjalnie wręczane na sesji Rady Gminy, a dane osobowe stypendystów w zakresie imienia, 
nazwiska, wizerunku, będą publikowane na stronach www Gminy, na co stypendyści swoim wyraźnym działaniem 
potwierdzającym, polegającym na złożeniu niniejszego wniosku, wyrażają zgodę. Szczegółowe zasady 
przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www 
Administratora. 
 
 
 
 
  _____________________________ ______________________________ 
  data, miejscowość  czytelny podpis wnioskodawcy 

                                                                                                                                             

 
 

 
3 Uczeń pełnoletni, jego rodzic lub opiekun prawny muszą rozliczać się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, 
wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowice. 


