UCHWAŁA NR 107/20
RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie określenia trybu, zasad przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
dla osób fizycznych finansowanych ze środków budżetu Gminy Władysławów za wysokie osiągnięcia
sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1468 ze zm.) Rada Gminy Władysławów uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się tryb, zasady przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych
finansowych ze środków budżetu Gminy Władysławów dla zawodników osiągających wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, w dyscyplinach mających znaczenie dla
Gminy Władysławów.
§ 2. Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Władysławów są: piłka nożna,
lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, sporty walki, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy,
jeździectwo, szachy oraz gimnastyka.
§ 3. Za wysokie wyniki osiągnięte w dyscyplinach sportowych ważnych dla Gminy Władysławów uznaje
się: udział w Igrzyskach Olimpijskich, udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze
Świata, Pucharze Europy, zajęcie miejsca od I do IV w konkursach, festiwalach, turniejach, zawodach lub
innych imprezach sportowych i artystycznych na szczeblu ogólnopolskim oraz zajęcie miejsca od I do III na
szczeblu wojewódzkim, organizowanych pod patronatem ministrów, instytucji kultury lub związków
sportowych, powołanie do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach rangi ogólnopolskiej lub
międzynarodowej.
§ 4. 1. Stypendium sportowe przyznaje i pozbawia Wójt Gminy Władysławów.
2. Stypendium sportowe można przyznać zawodnikowi, który:
- posiada status amatora,
- kontynuuje naukę,
- nie pobiera stypendium sportowego ze środków budżetu państwa lub samorządu innego szczebla.
3. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik mieszkający na stałe na terenie Gminy Władysławów
lub reprezentujący stowarzyszenie kultury fizycznej/klub sportowy mające siedzibę na jej terenie.
4. Stypendium sportowe może być wypłacane zawodnikowi do końca roku, w którym ukończył 21 lat.
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego mogą wystąpić stowarzyszenia kultury fizycznej
i kluby sportowe, mające siedzibę na terenie gminy Władysławów, dyrektor szkoły, do której uczęszcza
zawodnik, pełnoletni zawodnik, rodzic/opiekun prawny, jeżeli zawodnik jest niepełnoletni.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego zawiera załącznik do uchwały.
3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- dane wnioskodawcy i/lub zawodnika starającego się o przyznanie stypendium sportowego,
- opis osiągnięć sportowych zawodnika,
- dokumenty (kserokopie) potwierdzające opisane osiągnięcia,
- uzasadnienie wniosku,
- dokument lub oświadczenie potwierdzające przynależność do danego stowarzyszenia kultury fizycznej lub
klubu sportowego,
- wymagane podpisy wnioskodawcy i/lub osoby zawodnika.
4. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za dany rok kalendarzowy należy składać do dnia
31 marca roku następnego w Urzędzie Gminy Władysławów, z zastrzeżeniem ust. 5.
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5. W 2020 roku wnioski o przyznanie stypendium sportowego składa się w terminie do 30 kwietnia.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie i pozbawienie stypendium sportowego rozpatruje Komisja Stypendialna
powołana przez Wójta Gminy Władysławów, w składzie:
- Przewodniczący Rady Gminy Władysławów – przewodniczący Komisji,
- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych,
- Pracownik Urzędu Gminy Władysławów ds. funduszy pomocowych, rozwoju lokalnego, promocji,
turystyki, sportu i współpracy z mediami.
2. Po zakończeniu prac przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy Władysławów protokół
z posiedzenia komisji wraz z wnioskami o przyznanie stypendium.
3. Wójt Gminy Władysławów rozstrzyga o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w trybie
decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 7. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres 10 miesięcy w ciągu roku budżetowego.
2. Okres wypłacania stypendium obowiązuje od miesiąca kwietnia do miesiąca grudnia danego roku
kalendarzowego, z wyrównaniem za miesiąc marzec, za wyjątkiem określonym w ust. 3.
3. W 2020 roku kwota stypendium będzie wypłacona od miesiąca maja do miesiąca grudnia,
z wyrównaniem za miesiące marzec i kwiecień.
4. Stypendium sportowe wypłacane jest do końca każdego miesiąca na konto zawodnika lub jego
rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku, gdy zawodnik jest niepełnoletni.
5. Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie brutto:
200,00 zł – za udział w Igrzyskach Olimpijskich,
100,00 zł – za udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze
Europy,
70,00 zł - za zajęcie I-IV miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz innych zawodach,
konkursach, festiwalach, turniejach rangi ogólnopolskiej oraz powołanie do reprezentowania co najmniej
województwa w zawodach rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
50,00 zł – za zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Wojewódzkich.
6. Stypendia sportowe przyznane są w ramach środków corocznie zabezpieczonych na ten cel w Budżecie
Gminy.
7. Łączna kwota przyznanych stypendiów sportowych w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć
planowanych kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Władysławów.
8. W przypadku przekroczenia kwoty przewidzianej w budżecie Gminy Władysławów na przyznanie
stypendiów sportowych decydujący wpływ na jego przyznanie będzie mieć ranga zawodów oraz osiągnięte
miejsce zawodnika.
§ 8. 1. Wójt Gminy Władysławów może pozbawić zawodnika stypendium sportowego z urzędu lub na
wniosek podmiotów uprawnionych do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.
2. Wójt Gminy Władysławów może pozbawić zawodnika stypendium sportowego, jeżeli:
- odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich,
- zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został czasowo bądź dożywotnio
zdyskwalifikowany, zaniedbuje realizację programu szkoleniowego,
- uzyskał stypendium sportowe pochodzące ze środków budżetu państwa lub samorządu innego szczebla,
- utracił status amatora,
- został zawieszony w prawach zawodnika lub przestała być członkiem stowarzyszenia kultury
fizycznej/klubu sportowego, zgodnie z przepisami i regulaminami sportowymi,
- zmienił miejsce zamieszkania lub zmienił klub (stowarzyszenie) na klub (stowarzyszenie) działające poza
terenem Gminy Władysławów,
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- utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.
3. Pozbawienie stypendium sportowego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu
w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 2.
4. Wypłatę stypendium sportowego wznawia się w przypadku ustania przyczyn wskazanych w ust. 2,
będących podstawą pozbawienia stypendium sportowego.
§ 9. Traci moc uchwała nr 80/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze
środków budżetu Gminy Władysławów.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Władysławów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysławów
Krystyna Michalak
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Załącznik do Uchwały Nr 107/20
Rady Gminy Władysławów z dnia 12 lutego 2020 roku

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
finansowanego ze środków budżetu Gminy Władysławów
dla:

................................................................
(imię i nazwisko osoby fizycznej – zawodnika)
................................................................
dyscyplina)

1. WNIOSKODAWCA
1.1.Pełna nazwa lub imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………...........................
1.2. KRS (jeśli dotyczy):……………………...............................................................................
1.3. Dokładny adres: …................................................................................................................
tel. ……………………………………….....................................................................................
e-mail: ……………………………..............................................................................................
1.4. Trener klubowy .……………………………………………………………………............

2. OSOBA FIZYCZNA - ZAWODNIK
2.1.Imię i nazwisko: ………………………………….……………………………………........
2.2. Adres zamieszkania: ….........................................................................................................
tel. ……………………………………….....................................................................................
2.3. Imiona rodziców - ojca:……………………………… matki: …........................................
2.4. Data urodzenia.......................................................................................................................
2.4. PESEL: …………………………………………..................................................................
2.5. Klub sportowy zawodnika: ……...........................................................................................
……………………………………………………………...........................................................
2.6. Szkoła, do której uczęszcza zawodnik...................................................................................
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3. OSIĄGNIĘCIA

SPORTOWE

OSOBY

FIZYCZNEJ

-

ZAWODNIKA

(ZE
ZAWODÓW,

POPRZEDZAJĄCYM PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
OSIĄGNIĘTEGO MIEJSCA W ZAWODACH, MIEJSCE I DATĘ

IGRZYSK, OLIMPIAD ITP.)

W

ROKU

WSKAZANIEM

MISTRZOSTW,

…...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................. Należy podać tylko te osiągnięcia, które kwalifikują do
ubiegania się o stypendium zgodnie z uchwałą Rady Gminy Władysławów.

4. UZASADNIENIE WNIOSKU
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.

OPINIA WŁAŚCIWEGO KLUBU SPORTOWEGO, W KTÓRYM TRENUJE

OSOBA FIZYCZNA - ZAWODNIK
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
6. OŚWIADCZENIA:
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Władysławów
o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium
sportowego
……………………………………
(podpis osoby fizycznej - zawodnika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz podanie do publicznej
wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego.
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……………………………………
(podpis osoby fizycznej - zawodnika)

Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy
Władysławów o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie
stypendium sportowego.
……………………………..……..
( podpis i pieczątka wnioskodawcy)

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 roku1 zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Władysławów,
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą
elektroniczną na adres e-mail: ug@wladyslawow.pl, telefonicznie pod numerem
63 279 50 03 lub tradycyjnie pocztą na adres wskazany powyżej.
2. Inspektorem danych osobowych jest wyznaczony pracownik gminy dostępny
pod nr tel. 63 280 46 47 lub adresem e-mail: iod@wladyslawow.pl.
3. Podane Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania i wypłacania
stypendium sportowego. Zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. c, czyli niezbędnym do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji
kancelaryjnej2 oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie osób fizycznych w związku
z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. (Dz. U. UE.L.2016.119.1)
2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instytucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18
stycznia 2011r.
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7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
naruszają przepisów prawa.
9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie,
Pan/Pani mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonymi przepisami jest
obowiązkowe, ich niepodanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków
lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie
wobec nich profilowania.

Data i miejscowość złożenia wniosku:........................................................................................

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

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

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

(podpis osoby fizycznej - zawodnika)

Opinia Komisji Stypendialnej
…........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...................................................................
Władysławów, dnia .........................................
Podpisy Członków Komisji Konkursowej
1. ..................................................... Przewodniczący
2. .......................................................
3. .......................................................
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 107/20
Rady Gminy Władysławów
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie określenia trybu, zasad przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych dla osób fizycznych finansowanych ze środków budżetu Gminy Władysławów za wysokie
osiągnięcia sportowe
Powołana w Uchwale ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarza jednostkom samorządu
terytorialnego możliwość przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych, reprezentantów
Gminy Władysławów, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym
współzawodnictwie sportowym. Wysokie zaangażowanie w treningi oraz osiągnięcia na arenie
międzynarodowej i zawodach na szczeblu krajowym powinny być zauważane i nagradzane. Stąd wynika
potrzeba rozważenia możliwości przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom klubów sportowych
działających na terenie gminy Władysławów. W obrocie prawnym funkcjonuje od 2003 r. Uchwała nr 80/03
Rady Gminy Władysławów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych
przez Gminę Władysławów za wysokie osiągnięcia w sporcie. Uchwała była podjęta m.in. na podstawie
Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Obecnie za obowiązujące uznaje się przepisy
Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. W związku z powyższym należy dostosować Uchwałę
według zmienionych przepisów prawnych.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysławów
Krystyna Michalak
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