
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 
STAROSTY LĘBORSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium na 
realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze 

Projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski" współfinasowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014 - 2020 

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 12 pkt 10a oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1327 ze zm.) w nawiązaniu do 
uchwały Nr XXXV/231/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych 
z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza - powiat 
lęborski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 
2020 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Stypendialną w celu oceny spełniania wymagań formalnych oraz 
zasadności przyznania stypendiów na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem 
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 

§ 2. Komisja zobowiązana jest działać zgodnie z: 

1) Regulaminem udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem 
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski" 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 
2020. 

2) niniejszym zarządzeniem. 

§ 3. W skład Komisji powołuję: 

1) Alicję Zajączkowską - Starostę Lęborskiego - przewodnicząca Komisji Stypendialnej, 

2) Hannę Kowalską - kierownika Referatu Programów Pomocowych, 

3) Anetę Kreft - koordynatora projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski", 

4) Grzegorza Popina - opiekuna pedagogiczno - metodycznego w projekcie "Zdolni z Pomorza - 
powiat lęborski". 
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§ 4. Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2020/2021 przyjmuje się w okresie 
29.06.2021 r. - 16.07.2021. r w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznego 
w Lęborku, w którym działa Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

2. Ocena Komisji Stypendialnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Programów Pomocowych. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Starosta Lęborski 
 
 

Alicja Zajączkowska 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów  

w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza- powiat lęborski” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Wnioskodawca  
  Rodzic/opiekun prawny          Pełnoletni uczeń 

NAZWISKO 
 

IMIĘ 
 

ADRES 
 

PESEL 
 

TELEFON KONTAKTOWY 
 

Dane ucznia, któremu ma zostać przyznane stypendium 

NAZWISKO 
 

IMIĘ 
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 

PESEL 
 

IMIONA RODZICÓW 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

 

 
 

Sytuacja społeczno-ekonomiczna ucznia 
(należy zaznaczyć stawiając znak „X”) 

 

Posiadanie Karty Dużej Rodziny (rodzina wielodzietna)  

Posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego  

Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności  

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2021
Starosty Lęborskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.
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W przypadku zaznaczenia znakiem „X”, do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów 

potwierdzających powyższe. 

 
 

Odległość miejsca zamieszkania od LCNK 
(należy zaznaczyć stawiając znak „X”) 

 

Ta sama miejscowość  

Do 10 km  

Powyżej 10 km  

 
 

Szczególne osiągnięcia uzyskane w semestrze, za który wypłaca się stypendium  
(należy zaznaczyć stawiając znak „X”) 

 

Tytuł laureata olimpiady/ konkursu kuratoryjnego z przedmiotów objętych 

wsparciem w ramach projektu 
 

Tytuł finalisty olimpiady/ konkursu kuratoryjnego z przedmiotów objętych 

wsparciem w ramach projektu 
 

Tytuł laureata konkursu/ projektów/ ligi zadaniowej  

Tytuł finalisty konkursu projektów/ ligi zadaniowej  

W przypadku zaznaczenia znakiem „X”, do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów 

potwierdzających powyższe. 

 

 

Dane dotyczące rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium 
 (nie ma możliwości wypłaty stypendium w formie gotówkowej, proszę podać nr rachunku bankowego) 

Nr rachunku  
Nazwa banku: 

  -     -     -     -     -     -     

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie niezbędnych 

do realizacji postępowania zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………………………………….….. 
 (miejscowość, data, czytelny podpis) 
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OCENA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ................................................................. 

Imię i nazwisko ucznia .............................................................................. 

 

Frekwencja na formach wsparcia proponowanych przez LCNK  
(należy zaznaczyć stawiając znak „X”) 

 

Powyżej 80%  

Powyżej 90%  

100%  

Uczeń objęty opieką mentorską  

 

Lp. Wyszczególnienie Przyznane 

punkty 

1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna ucznia 

 

 

2. Odległość miejsca zamieszkania od LCNK 

 

 

3. Szczególne osiągnięcia uzyskane w semestrze, za który wypłaca się 

stypendium 

 

4. Frekwencja na formach wsparcia proponowanych przez LCNK  

 

 

     x RAZEM  

 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

Przyznaje/nie przyznaje
*
 się stypendium w wysokości ..…………..………zł 

(słownie:……………………………….……………………..……………..…) 

Podpisy członków Komisji: 

1. Alicja Zajączkowska………………………… 

2. Hanna Kowalska…………………………….. 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2021
Starosty Lęborskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.
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3. Aneta Kreft …………………………………. 

4. Grzegorz Popin…………………………........ 
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