UCHWAŁA NR XXI/244/20
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) Rada Miejska
w Wyszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe.
§ 2. Zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych określa regulamin
stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz
Uchwała Nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr
V/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska
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Załącznik do uchwały Nr XXI/244/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, POZBAWIANIA ORAZ WYSOKOŚCI
STYPENDIÓW SPORTOWYCH
§ 1.
1. Podstawą do przyznania stypendium sportowego Gminy Wyszków jest spełnienie łącznie
poniższych warunków:
a) dyscyplina sportowa uprawiana przez zawodnika musi być dyscypliną mającą znaczenie
dla Gminy Wyszków: piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, futbol amerykański, boks,
kolarstwo,
b) zawodnik musi być mieszkańcem gminy Wyszków,
c) zawodnik musi być zrzeszony w klubie sportowym,
d) zawodnik spełnia jedno z kryterium wyszczególnionych w ust. 2 lub ust. 3.
2. Ustala się następujące kryteria uzyskania, w sportowym współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym, jednego z następujących wyników dla zawodników
reprezentujących dyscypliny sportowe indywidualne lub gry zespołowe:
a) Miejsce I-VIII w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich;
Miejsce I-VI w Mistrzostwach Świata w dyscyplinach paraolimpijskich;
Miejsce I-VI w Mistrzostwach Świata seniorów w dyscyplinach olimpijskich;
b) Miejsce I-VI w Mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich;
Miejsce I-VI w Mistrzostwach Świata i Europy młodzieżowców i juniorów;
c) Miejsce I-III na Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europejskim
Festiwalu Młodzieży;
Miejsce I-III w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach paraolimpijskich;
Miejsce I-III w Mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach olimpijskich;
Miejsce I-III w Mistrzostwach Polski młodzieżowców i juniorów;
3. Ustala się, iż stypendium sportowe może otrzymać zawodnik reprezentujący gry zespołowe,
który spełnia następujące kryterium:
a) dla kategorii junior, młodzieżowiec – jest członkiem kadry narodowej lub jest
zawodnikiem zespołu, który bierze udział w rozgrywkach szczebla centralnego i nie jest
związany z tym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu
uprawiania sportu;
b) dla kategorii senior – jest zawodnikiem zespołu, który bierze udział w rozgrywkach
szczebla centralnego i nie jest związany z tym klubem umową upoważniającą do
otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.
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§ 2.
Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe będzie określona corocznie
w budżecie Gminy Wyszków i uzależniona będzie od możliwości budżetowych Gminy
Wyszków.
Przyznawanie i pozbawianie stypendium sportowego należy do kompetencji Burmistrza
Wyszkowa.
Od decyzji Burmistrza Wyszkowa, w przedmiocie stypendium sportowego nie przysługuje
odwołanie.
§ 3.
Jeden zawodnik w roku kalendarzowym może otrzymać od Burmistrza Wyszkowa tylko
jedno stypendium.
Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
gminy Wyszków.
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§ 4.
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy kierować do Burmistrza Wyszkowa.
2. Uprawnione do składania wniosku o przyznanie stypendium sportowego są zarządy klubów,
związków sportowych i stowarzyszeń, których statut zawiera zadania z zakresu sportu.
3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego
przyznaniem.
§ 5.
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego musi zawierać:
a) dane osobowe zawodnika,
b) dane o wynikach sportowych zawodnika, za rok w którym został złożony wniosek
o przyznanie stypendium sportowego.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć potwierdzenie osiągnięć
sportowych zawodnika wydane przez odpowiedni związek sportowy lub podmiot działający
z jego upoważnienia
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, zaadresowane do Burmistrza Wyszkowa,
należy przesyłać pocztą lub składać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie z dopiskiem
„WNIOSEK O STYPENDIUM SPORTOWE NA ….. ROK” w nieprzekraczalnym terminie
do 30 listopada roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma być
wypłacane (decyduje data stempla pocztowego).
§ 6.
1. Wysokość miesięcznego stypendium może wynosić:
a) od 50% do 100 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 30 listopada
roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma być wypłacane,
w przypadku spełnienia przez zawodnika warunków określonych w § 1 ust. 2 pkt a,
b) od 40% do 80 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 30 listopada
roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma być wypłacane,
w przypadku spełnienia przez zawodnika warunków określonych w § 1 ust. 2 pkt b,
c) od 30% do 50 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 30 listopada
roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma być wypłacane,
w przypadku spełnienia przez zawodnika warunków określonych w § 1 ust. 2 pkt c oraz
§ 1 ust.3
2. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego oraz jego wysokości podejmuje Burmistrz
Wyszkowa.
§ 7.
1. Burmistrz Wyszkowa może pozbawić stypendium sportowego w przypadku, gdy zawodnik:
a) zaniedbuje realizację lub nie realizuje programu szkolenia,
b) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
c) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
d) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego
lub okręgowego związku sportowego lub przez macierzysty klub sportowy,
e) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do innego klubu sportowego
realizującego program szkolenia,
f) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym
wyrokiem.
2. W przypadku nagłej niezdolności zdrowotnej zawodnika, stwierdzonej przez lekarza
medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane nie dłużej niż przez 3 miesiące od
stwierdzenia niezdolności zdrowotnej. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do
realizacji programu szkolenia, Burmistrz Wyszkowa pozbawia zawodnika stypendium
sportowego.
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Utrata praw do pobierania stypendium następuje w kolejnym miesiącu, po powstaniu
okoliczności o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem ust. 2.
Burmistrz Wyszkowa może pozbawić stypendium sportowego, z urzędu bądź na wniosek
macierzystego klubu sportowego, związku sportowego lub stowarzyszenia, które zgodnie
ze statutem realizuje zadania z zakresu sportu.
Decyzja Burmistrza Wyszkowa w przedmiocie pozbawienia zawodnika stypendium
sportowego, doręczana jest zawodnikowi oraz macierzystemu klubowi sportowemu
zawodnika.
§ 8.
Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie wskazany w umowie.
Stypendium podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jego wypłaty.
§ 9.
Niniejszy regulamin stosuje się do wniosków, które nie zostały rozpoznane do dnia jego
wejścia w życie.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska
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ZAŁĄCZNIK nr 1
do Regulaminu przyznawania, pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
GMINY WYSZKÓW
Data wypełnienia wniosku: ……………
UWAGA!
Wniosek należy wypełnić ręcznie (drukowanymi literami), komputerowo lub maszynowo.
Wnioski wypełnione w inny sposób nie będą rozpatrywane.
I DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa: …………………………………………………………………………………………..
2. Adres : ……………………………………………………...……, telefon:……………………
e-mail: …………………………………………………
3. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z KRS lub innym
dokumentem) ………………………………………………………………………………………
II DANE OSOBOWE ZAWODNIKA
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3. Przynależność do klubu sportowego (nazwa, adres, telefon) : ..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
4. Uprawiana dyscyplina sportowa: ………………………………………………………………
5. Kategoria wiekowa: ……………………………………………………………………………
6. Dane opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) imię, nazwisko, adres
zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail): …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
III INFORMACJA O WYNIKACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA
(za rok w którym jest składany wniosek o przyznanie stypendium sportowego)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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IV OPINIA KLUBU / TRENERA:
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………......
..............................................................................................................................................................
IV PROGRAM PRZYGOTOWAŃ I STARTÓW
1. Harmonogram przygotowań i startów podczas pobierania stypendium
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Zamierzone cele do osiągnięcia w okresie pobierania stypendium.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora, którym jest Burmistrz Wyszkowa, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, moich (gdy
zainteresowany jest pełnoletni) / .............................. (w wykropkowanym miejscu należy wpisać imię i nazwisko
zainteresowanego, gdy nie jest on pełnoletni) *(niepotrzebne skreślić) danych osobowych w celu
przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego złożonego
zgodnie z Uchwałą Nr .......... Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz
ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego. Powyższa zgoda została
wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..................................................
(data i podpis zainteresowanego albo
jego przedstawiciela ustawowego)
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Niniejszym oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z zasadami przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów
sportowych ustanowionymi Uchwałą Nr ………… Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2020 r.
2) zobowiązuję się do informowania Burmistrza Wyszkowa o okolicznościach skutkujących
pozbawieniem stypendium,
3) oświadczam, że nie otrzymałem/łam (lub reprezentowany zawodnik) innego stypendium sportowego
od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentuję lub stypendium
sportowego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, ani że nie
ubiegam się o takie stypendium.
4) świadomy/a odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane
przeze mnie w niniejszym oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym, co stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

…………………………............................
Data i czytelny podpis zawodnika

…………………………………………………………..
Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

……………………………
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
- potwierdzenie osiągnięć sportowych zawodnika wydane przez odpowiedni związek sportowy lub
podmiot działający z jego upoważnienia

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska
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