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UCHWAŁA NR XXXIX/259/17
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie
Szydłowiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875) oraz art. 31 ust. 3, oraz art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1463 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała określa:
1) zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte
wyniki sportowe dla zawodników klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej, mających
siedzibę na terenie gminy Szydłowiec;
2) zasady, tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów i nagród dla trenerów prowadzących szkolenie
zawodników klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej, mających siedzibę na terenie gminy
Szydłowiec, osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym;
3) warunki i tryb przyznawania oraz wysokość nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
§ 2. Okresowe stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami”, oraz nagrody i wyróżnienia, o których
mowa w § 1, są przyznawane w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy Szydłowiec
w danym roku budżetowym.
Rozdział 2.
Stypendia
§ 3. 1. Stypendium może być przyznane osobom fizycznym uprawiającym sport, zrzeszonym w klubach
sportowych lub stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę na terenie gminy Szydłowiec,
systematycznie realizujących program szkolenia sportowego poprzez wykwalifikowaną kadrę,
a w szczególności:
1) zawodnikom uprawiającym dyscyplinę sportu w kategoriach wiekowych właściwych dla poszczególnych
dyscyplin od 13 roku życia, będącym medalistami na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, na
okres nie dłuższy niż 10 miesięcy;
2) uczestnikom współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych od 13-tego roku życia, będącym
medalistami na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy;
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3) zawodnikom w kategorii seniorów uprawiającym gry zespołowe, biorącym udział w rozgrywkach ligowych
do 35-tego roku życia, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Stypendium może być przyznane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym na okres od 6 do
10 miesięcy, jednak nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego. Stypendium można przyznać tylko
jednemu trenerowi danego klubu sportowego.
§ 4. 1. Stypendium może być przyznane na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez zarząd klubu
sportowego lub stowarzyszenie kultury fizycznej, w oparciu o osiągnięte i udokumentowane wyniki sportowe,
według kryteriów zawartych w niniejszej uchwale.
2. Wzory wniosków o przyznanie stypendium oraz wymagane dokumenty, które należy do niego dołączyć
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Wniosek o stypendium składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w terminach:
1) w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 30 dni od przyznania medalu;
2) w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 w terminie od 1 do 31 grudnia - na okres
od stycznia do czerwca roku następnego i w terminie od 5 do 30 czerwca na okres od lipca do grudnia
bieżącego roku.
3) Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 nie jest rozpatrywany.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, wniosek o przyznanie stypendium może
być złożony w każdym czasie. W tym przypadku stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż do
końca roku kalendarzowego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął
wniosek.
3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nieuzupełniony prawidłowo w wyznaczonym
terminie nie jest rozpatrywany.
§ 6. 1. Wniosek o przyznaniu stypendium wymaga zaopiniowania pod względem zgodności z zapisami
niniejszej uchwały przez Komisję ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisję powołuje i odwołuje Burmistrz Szydłowca w drodze zarządzenia.
3. W skład Komisji wchodzi pięciu członków:
1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu wybranych uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu,
w tym co najmniej jeden, będący członkiem Komisji Edukacji;
2) dwóch przedstawicieli Burmistrza Szydłowca;
3) jeden przedstawiciel Gminnej Rady Sportu w Szydłowcu nie będący członkiem zarządu klubu sportowego
lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie gminy Szydłowiec.
4. Burmistrz Szydłowca w drodze zarządzenia, ustala Regulamin pracy Komisji oraz wyznacza spośród jej
członków przewodniczącego Komisji.
5. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
6. Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
§ 7. 1. Przyznanie stypendium oraz pozbawienie stypendium następuje w drodze decyzji wydanej przez
Burmistrza Szydłowca.
2. Od decyzji Burmistrza Szydłowca, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje odwołanie.
§ 8. 1. Wysokość stypendium ustala się na podstawie kwoty bazowej, nie podlegającej rewaloryzacji.
2. Wysokość kwot bazowych dla poszczególnych okresowych stypendiów sportowych zawiera Załącznik
nr 2 niniejszej uchwały.
3. Kwota stypendium sportowego dla zawodnika może być na wniosek zarządu klubu sportowego lub
stowarzyszenia kultury fizycznej zwiększona lub obniżona o 30 % lub 50 % kwoty bazowej.
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4. Wysokość stypendium sportowego dla trenera wynosi 120 % najwyższej kwoty stypendium, przyznanej
prowadzonemu przez trenera zawodnikowi.
5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w okresie pobierania stypendium wyższego wyniku
sportowego, kwota pobieranego przez zawodnika stypendium może być zwiększona pod warunkiem złożenia
przez zarząd klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej wniosku w terminie 14 dni od zakończenia
zawodów, w których zawodnik uzyskał wyższy wynik. Zwiększenie kwoty stypendium następuje w drodze
decyzji Burmistrza Szydłowca i jest wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek. Decyzja o zwiększeniu stypendium nie wydłuża okresu jego pobierania.
6. Maksymalna ilość zawodników w drużynie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, którym może być
przyznane okresowe stypendium sportowe, wynosi:
1) 20 zawodników w przypadku piłki nożnej;
2) 5 zawodników w przypadku tenisa stołowego.
7. Dla gry zespołowej niewskazanej w ust. 6 ilość zawodników i wysokość stawki stypendium określa
Burmistrz Szydłowca po zasięgnięciu opinii Gminnej Rady Sportu oraz Komisji.
8. W przypadku, kiedy w dniu składania przez zarząd klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej wniosku o przyznanie stypendium dla zawodnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, drużyna nie ma
określonego miejsca w klasie rozgrywkowej, zawodnikowi może być przyznane stypendium w najniższej
wysokości przewidzianej dla danej klasy rozgrywkowej.
9. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie pobierania przez zawodnika stypendium, klub zrzeszający
zawodnika może złożyć wniosek o obniżenie bądź zwiększenie pobieranego stypendium. Zmiana wysokości
stypendium następuje w drodze decyzji Burmistrza Szydłowca, zmieniającej decyzję o przyznaniu stypendium
i jest wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek do końca okresu, na który
zostało przyznane stypendium.
10. Wniosek o zmianę wysokości stypendium, o którym mowa w ust. 9, może być złożony w każdym
czasie i winien zawierać wyczerpujące uzasadnienie okoliczności powodujących obniżenie bądź zwiększenie
wysokości pobieranego przez zawodnika stypendium oraz uzyskać opinię Komisji.
11. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca.
§ 9. 1. Na pisemny wniosek zarządu klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej pozbawia się zawodnika
lub trenera przyznanego stypendium jeżeli:
1) zaprzestał realizowania programu szkoleniowego;
2) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej;
3) został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo karne lub skarbowe;
4) naruszył swoim zachowaniem ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne lub naraził na szwank dobre
imię klubu sportowego lub Gminy Szydłowiec;
5) na podstawie orzeczenia lekarskiego trwale utracił zdolność do uprawiania sportu.
2. Pozbawienie stypendium następuje z dniem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawodnik
pobiera stypendium za okres od pierwszego dnia miesiąca do daty wpływu wniosku.
3. Jeśli zawodnik lub trener pobierający okresowe stypendium sportowe zaprzestaje realizacji programu
szkoleniowego na podstawie orzeczenia lekarskiego, Burmistrz Szydłowca pozbawia zawodnika lub trenera
stypendium, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym
wydano orzeczenie w przypadku zawodnika i po upływie miesiąca w przypadku trenera.
4. W przypadku ustania przyczyny, z której zostało wydane orzeczenie, o którym mowa w ust. 2, zarząd
klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej może wystąpić do Burmistrza Szydłowca o ponowne
przyznanie stypendium, jednak na czas nie dłuższy, niż okres, na który stypendium przyznano uprzednio.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych przewlekłymi kontuzjami lub wypadkami
losowymi Burmistrz Szydłowca może odstąpić od pozbawienia stypendium zawodnika lub trenera, z przyczyn
określonych w ust. 1 pkt 1.
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6. W przypadku pozbawienia stypendium zawodnika lub trenera, z przyczyn określonych w ust. 1, zarząd
klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej może wnioskować o przyznanie stypendium innemu
zawodnikowi lub trenerowi, na okres nie dłuższy niż ten na który przyznano stypendium poprzednikowi.
Stypendium jest wypłacane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony
wniosek o przyznanie stypendium.
7. Zarząd klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej oraz osoba pobierająca stypendium mają
obowiązek pisemnego poinformowania Burmistrza Szydłowca o wystąpieniu przesłanek powodujących
pozbawienie stypendium w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.
Rozdział 3.
Nagrody i wyróżnienia
§ 10. 1. Osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec,
Burmistrz Szydłowca może przyznać nagrody lub wyróżnienia, a w szczególności:
1) zawodnikowi zrzeszonemu w klubie sportowym lub stowarzyszeniu
niezrzeszonemu, będącemu mieszkańcem Gminy Szydłowiec, który:

kultury

fizycznej

bądź

a) legitymuje się wysokim wynikiem sportowym (miejsce 1-3) w zawodach lub turniejach rangi krajowej
lub międzynarodowej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) prezentuje godną, nienaganną postawę zawodnika, promującą Gminę Szydłowiec na arenie krajowej lub
międzynarodowej;
2) trenerowi, który:
a) legitymuje się osiągnięciem szkolonych przez siebie zawodników lub zawodnika wysokiego wyniku
sportowego (miejsce 1-3) w zawodach lub turniejach rangi krajowej lub międzynarodowej w okresie
12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) prezentuje godną, nienaganną postawę trenera, promującą Gminę Szydłowiec na arenie krajowej lub
międzynarodowej.
3) innej osobie fizycznej, wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Nagrodę lub wyróżnienie, o których mowa w ust. 1 można przyznać zawodnikowi, trenerowi lub innej
osobie fizycznej jeden raz w roku kalendarzowym.
§ 11. W zależności od poziomu współzawodnictwa i osiągniętego wyniku, osobom o których mowa
w ust. 1 i 2, Burmistrz Szydłowca może przyznać:
1) wyróżnienie w postaci dyplomu, statuetki lub pucharu;
2) nagrodę pieniężną w wysokości do 4.000 zł brutto;
3) nagrodę rzeczową o wartości do 1000 zł brutto.
§ 12. 1. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Burmistrz Szydłowca z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) zarządu klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej;
2) co najmniej trzech radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu;
3) co najmniej trzech członków Rady Sportu.
2. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie opiniuje Komisja.
3. Wzór wniosku o wyróżnienie lub nagrodę określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia można złożyć w każdym czasie, jednak nie później niż
30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej przyznanie.
5. Wyróżnienia i nagrody są wręczane i wypłacane w terminie 30 dni od daty przyznania.
§ 13. 1. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia następuje w drodze decyzji Burmistrza Szydłowca.
2. Od decyzji Burmistrza Szydłowca, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje odwołanie.
§ 14. 1. Kwotę stypendium lub nagrody pieniężnej wypłaca się w kasie Urzędu Miejskiego
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w Szydłowcu lub przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub nagrodzonego.
W przypadku, gdy stypendystą lub nagrodzonym jest osoba niepełnoletnia, rachunek bankowy wskazuje
rodzic lub prawny opiekun.
2. Decyzję Burmistrza Szydłowca w sprawie przyznania lub pozbawienia stypendium lub przyznania
nagrody pieniężnej doręcza się wnioskodawcy, stypendyście i nagrodzonemu.
3. Wykaz osób pobierających okresowe stypendium sportowe oraz nagrodzonych wraz
z kwotami pobieranego stypendium oraz nagród podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Szydłowiec.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 15. Traci moc:
1) Uchwała Nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej, zmieniona uchwałą Nr 108/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
14 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca
2015 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/259/17
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 października 2017 r.

A. Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodnika
uprawiającego sport w dyscyplinach indywidualnych lub biorącego udział we
współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych (§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2
uchwały):
Uwaga! Wniosek należy skopiować, wydrukować i wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub
na komputerze. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
Data wypełnienia wniosku……….......................................................................................................

Wnioskodawca

(pełna nazwa klubu, stowarzyszenia i adres):

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr tel. .....................................................adres email............................................................................

Dane osobowe zawodnika:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Imiona rodziców..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................
NIP ............................................. ....................... PESEL .....................................................................
Nr tel. ....................................................adres email............................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ..............................................................................................................
Miejsce pracy/nauki.............................................................................................................................
Nazwa banku, nr konta ......................................................................................................................
Urząd Skarbowy (adres).....................................................................................................................

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na okres od ........................... do .........................
Kwota bazowa .....................................
Proponowana wysokość stypendium:
w % kwoty bazowej......................................... w zł .........................................................................
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Uzasadnienie:
Zajęte miejsce/zdobyty medal ............................................................................................................
Ranga zawodów...................................................................................................................................
Miejsce i data zawodów.......................................................................................................................
Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy, zamierzony cel zawodnika do osiągnięcia w czasie
pobierania stypendium: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Dotychczas pobierane stypendia i otrzymane nagrody finansowe z podaniem źrodła i okresu
pobierania ...........................................................................................................................................
Wnioskodawca (pieczęć i podpis) ................................................................................................. ...

Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku. Zobowiązuję się do pisemnego informowania Burmistrza Szydłowca o wszelkich
okolicznościach lub przesłankach skutkujących pozbawieniem stypendium, w ciągu 7 dni
od ich zaistnienia.
Czytelny podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę .................................................................
Czytelny podpis zawodnika ..............................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie
stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
Czytelny podpis zawodnika ..............................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej,
2. Komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający uzyskany wynik sportowy przez
zawodnika.
3. Kserokopię legitymacji trenera lub instruktora prowadzącego szkolenie zawodnika.

Jeśli wnioskodawca składa jednoczesnie więcej niż jeden wniosek, dokumenty określone
w pkt.3 i 4 skłąda się w jednym egzemplarzu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–8–

Poz. 10057

B. Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodnika
w kategorii seniorów w grach zespołowych, biorącego udział w rozgrywkach
ligowych ( § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały):
Uwaga! Wniosek należy skopiować, wydrukować i wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub
na komputerze. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
Data wypełnienia wniosku……….......................................................................................................

Wnioskodawca

(pełna nazwa klubu, stowarzyszenia i adres):

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr tel. .....................................................adres email............................................................................

Dane osobowe zawodnika:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Imiona rodziców..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................
NIP ............................................. ....................... PESEL .....................................................................
Nr tel. ....................................................adres email............................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ..............................................................................................................
Miejsce pracy/nauki.............................................................................................................................
Nazwa banku, nr konta ......................................................................................................................
Urząd Skarbowy (adres).....................................................................................................................

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na okres od ........................... do .........................
Kwota bazowa .....................................
Proponowana wysokość stypendium:
w % kwoty bazowej......................................... w zł .........................................................................
Osiągnięcia sportowe zawodnika i klubu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................
Miejsce uzyskane po zakończeniu sezonu lub rundy w rozgrywkach ligowych ..........................
..............................................................................................................................................................
Aktualna klasa rozgrywkowa ……………………………………………………………………..
Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy………………………………………….............................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….….….............

Zamierzone cele do osiągnięcia przez zawodnika w okresie pobieranias typendium ..................
…………………………………………………………...……………………………………………………...................
…………………………………………………………………..........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Dotychczas pobierane stypendia i otrzymane nagrody finansowe z podaniem źrodła i okresu
pobierania ...........................................................................................................................................
Wnioskodawca (pieczęć i podpis) ................................................................................................. ...

Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku. Zobowiązuję się do pisemnego informowania Burmistrza Szydłowca o wszelkich
okolicznościach lub przesłankach skutkujących pozbawieniem stypendium, w ciągu 7 dni
od ich zaistnienia.
Czytelny podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę .................................................................
Czytelny podpis zawodnika ..............................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie
stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
Czytelny podpis zawodnika ..............................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający przynależność klubową zawodnika.
2. Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej dyscyplinie
sportu, potwierdzone przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.
3. Komunikat uwzględniający aktualne miejsce klubu w tabeli rozgrywek ligowych,
4. Kserokopię legitymacji trenera lub instruktora sportu, prowadzącego szkolenie zawodnika.
Jeśli wnioskodawca składa jednocześnie więcej niż jeden wniosek, dokumenty określone
w pkt.3 i 4 składa się w jednym egzemplarzu.
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C. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla trenera prowadzącego
szkolenie zawodników (§ 3 ust. 2 uchwały):
Uwaga! Wniosek należy skopiować, wydrukować i wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub
na komputerze. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
Data wypełnienia wniosku……….......................................................................................................

Wnioskodawca

(pełna nazwa klubu, stowarzyszenia i adres):

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr tel. .....................................................adres email............................................................................

Dane osobowe trenera:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Imiona rodziców..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................
NIP ............................................. ....................... PESEL .....................................................................
Nr tel. ....................................................adres email............................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ..............................................................................................................
Numery posiadanych legitymacji trenerskich i instruktorskich ...................................................
Miejsce pracy.......................................................................................................................................
Nazwa banku, nr konta ......................................................................................................................
Urząd Skarbowy (adres).....................................................................................................................

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na okres od ........................... do .........................

Osiągnięcia sportowe klubu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Miejsce klubu uzyskane po zakończeniu ostatniego sezonu lub rundy w rozgrywkach ligowych
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Aktualna klasa rozgrywkowa………………………….....................................................................
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Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy………………………………………….............................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .....
……………………………………………………………………………………………………………….….….............

Zamierzone cele do osiągnięcia przez trenera w okresie pobierania stypendium ........................
…………………………………………………………...……………………………………………………...................
…………………………………………………………………..........................................................................................
.................................................................................................................................................................... ...........................

Dotychczas pobierane stypendia i otrzymane nagrody finansowe z podaniem źrodła i okresu
pobierania ...........................................................................................................................................
Wnioskodawca (pieczęć i podpis) ................................................................................................. ...

Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku. Zobowiązuję się do pisemnego informowania Burmistrza Szydłowca o wszelkich
okolicznościach lub przesłankach skutkujących pozbawieniem stypendium, w ciągu 7 dni
od ich zaistnienia.
Czytelny podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę .................................................................
Czytelny podpis trenera ..............................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie
stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
Czytelny podpis trenera ..............................................................................................................

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zgłoszenie trenera lub do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej
dyscyplinie sportu, potwierdzone przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.
2. Kserokopię aktualnej legitymacji trenerskiej;
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D. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia osobie wyróżniająej się
osiągnięciami w działalności sportowej i na rzecz rozwoju sportu (§ 10 ust. 1
uchwały)
Uwaga! Wniosek należy skopiować, wydrukować i wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub
na komputerze. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
Data wypełnienia wniosku……….......................................................................................................

Wnioskodawca

(pełna nazwa klubu, stowarzyszenia i adres):

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr tel. .....................................................adres email............................................................................

Dane osobowe osoby wytypowanej do nagrody lub wyróżnienia:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Imiona rodziców..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................
NIP ............................................. ....................... PESEL .....................................................................
Nr tel. ....................................................adres email............................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ..............................................................................................................
Miejsce pracy/nauki.............................................................................................................................
Nazwa banku, nr konta ......................................................................................................................
Urząd Skarbowy (adres).....................................................................................................................
Proponowana forma wyróżnienia .....................................................................................................
Proponowana wysokość nagrody pieniężnej ....................................................................................

Uzasadnienie
z podaniem rangi i daty osiągnięć sportowych lub w szkoleniu zawodników
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Uzasadnienie w przypadku osoby niebędącej zawodnikiem lub trenerem .................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Dotychczas pobierane stypendia i otrzymane nagrody finansowe z podaniem źrodła i okresu
pobierania ...........................................................................................................................................
Wnioskodawca (pieczęć i podpis) ................................................................................................. ...

Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku.
Czytelny podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę .................................................................
Czytelny podpis osoby wytypowanej do nagrody lub wyróżnienia ................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie
stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
Czytelny podpis osoby wytypowanej do nagrody lub wyróżnienia: ...............................................

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający przynależność zawodnika lub do klubu sportowego lub
stowarzyszenia kultury fizycznej,
2. Dokument potwierdzający osiągnięcie, jesli osobą wytypowaną do nagrody jest zawodnik lub
trener.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/259/17
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 października 2017 r.

A. Kwoty bazowe okresowego stypendium sportowego dla zawodników uprawiających sport
w dyscyplinach indywidualnych oraz biorących udział we współzawodnictwie sportowym
osób niepełnosprawnych (określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2):
Wysokość stypendium w kategoriach wiekowych
Osiągnięcia

Seniorzy

Młodzieżowcy

Juniorzy

Juniorzy młodsi,
kadeci starsi
i młodsi

Mistrzostwa olimpijskie lub
paraolimpijskie -złoto

1500

1400

1300

1200

Mistrzostwa olimpijskie lub
paraolimpijskie - srebro

1400

1300

1200

1100

Mistrzostwa olimpijskie lub
paraolimpijskie - brąz

1300

1200

1100

1000

Mistrzostwa świata - złoto

1200

1100

1000

900

Mistrzostwa świata - srebro

1100

1000

900

800

Mistrzostwa świata - brąz

1000

900

800

700

Mistrzostwa Europy - złoto

1000

900

800

700

Mistrzostwa Europy - srebro

900

800

700

600

Mistrzostwa Europy - brąz

800

700

600

500

Mistrzostwa Polski - złoto

700

500

400

300

Mistrzostwa Polski - srebro

600

450

350

250

Mistrzostwa Polski - brąz

500

400

300

200

B. Kwoty bazowe okresowego stypendium sportowego dla zawodników w kategorii seniorów
uprawiających gry zespołowe (określonych w § 3 ust. 1 pkt 3):
Piłka nożna
Klasa
rozgrywkowa

Tenis stołowy

Miejsce w rozgrywkach ligowych
1-6

Miejsce w rozgrywkach ligowych

7-12

Poniżej 12

1-2

3-5

Poniżej 5

III liga

1000

950

900

450

400

350

IV liga

800

750

700

300

250

200

Klasa
okręgowa

600

550

500

