
UCHWAŁA NR XII/129/19
RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, które określa regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XI/119/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 września 2019 roku w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, nagród 
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/91/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie 
przyznawania stypendium sportowego, nagrody, wyróżnienia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Szczerców

Barbara Szczepanik
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Załącznik do uchwały Nr XII/129/19

Rady Gminy Szczerców

z dnia 25 października 2019 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA 
I POZBAWIANIA ORAZ WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW SPORTOWYCH, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane przez Wójta Gminy Szczerców 
zawodnikom i trenerom zamieszkującym na terenie gminy Szczerców osiągającym wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach mających znaczenie dla gminy 
Szczerców takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, strzelectwo sportowe, tenis stołowy, tenis 
ziemny, sporty motorowe, kulturystyka, szachy, pływanie, biegi na orientację, kolarstwo, badminton, karate.  

2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia, nagrody i wyróżnienia planowane są corocznie w budżecie 
gminy Szczerców. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.

3. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mają na celu wspieranie rozwoju osób szczególnie 
uzdolnionych sportowo oraz docenienie pracy na rzecz lokalnego sportu.

Stypendia

§ 2. 1.  Stypendium może otrzymać zawodnik, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, 
Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy lub 
podmioty działające z jego upoważnienia i spełnił jedno z następujących kryteriów:

1) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, 
Pucharze Świata, Pucharze Europy,

2) osiągnął miejsca 1-8 w zawodach rangi ogólnopolskiej,

3) dostał powołanie do kadry narodowej Polski w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Szczerców może przyznać stypendium 
sportowe za inne osiągnięcia niż wymienione w ust. 1, zawodnikowi wyróżniającemu się i rokującemu 
w kolejnych latach reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego.

3. Kryteria określone w ust. 1 punkt 1-3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział 
w dyscyplinach drużynowych.

4. W przypadku spełnienia przez zawodnika warunków do uzyskania więcej niż jednego stypendium 
sportowego przyznaje się jedno, biorąc pod uwagę najwyższe osiągnięcie.

5. Stypendium będzie przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

6. Wysokość stypendium sportowego może wynosić miesięcznie do 25% minimalnego wynagrodzenia 
(brutto) za pracę obowiązującego w dniu przyznania stypendium.

7. Stypendium wypłaca się kwartalnie, do końca każdego kwartału, za miesiące przypadające w danym 
kwartale.

8. Zawodnika pozbawia się stypendium w przypadku gdy:

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego, startu w zawodach, udziału
w treningach,

2) został dyscyplinarnie pozbawiony praw zawodnika przez organ statutowy Polskiego Związku Sportowego 
lub przez macierzysty klub sportowy, czy stowarzyszenie kultury fizycznej,

3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym,

4) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego:

a) zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, 
może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące,
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b) w przypadku niezdolności zawodnika do uprawiania sportu spowodowanej urazem na treningu lub 
podczas zawodów, stypendium sportowe będzie wypłacane na dotychczasowych zasadach do końca 
okresu, na który stypendium zostało przyznane.

9. Zawodnikowi wstrzymuje się wypłatę stypendium w przypadku gdy:

1) zaniedbuje szkolenie,

2) został zawieszony w prawach przez organ statutowy Polskiego Związku Sportowego lub przez macierzysty 
klub sportowy, czy stowarzyszenie kultury fizycznej,

3) jest niezdolny do startów lub treningów lub zakończył karierę sportową,

4) na uzasadniony wniosek klubu sportowego, którego stypendysta jest członkiem.

10. Organem, który pozbawia, wstrzymuje i wznawia stypendium jest Wójt Gminy Szczerców.

Nagrody i wyróżnienia

§ 3. 1.  Zawodnikom, w tym również gier zespołowych, osiągającym wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom, działaczom i innym osobom wyróżniającym 
się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej oraz działaniami na rzecz rozwoju i popularyzacji 
sportu na terenie gminy Szczerców  mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które nie może przekroczyć minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu przyznania nagrody.

3. Wyróżnieniami są medale puchary, statuetki, dyplomy i listy gratulacyjne.

Składanie wniosków, tryb przyznawania stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia

§ 4. 1.  Wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień mogą składać:

1) właściwe kluby sportowe,

2) pełnoletni zawodnik,

3) rodzic lub opiekun prawny, gdy zawodnik jest niepełnoletni,

4) komisja Rady Gminy Szczerców właściwa ds. sportu.

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy (pełna nazwa lub imię i nazwisko, adres i nr. telefonu kontaktowego),

2) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i nr. telefonu kontaktowego),

3) szczegółowe uzasadnienie wniosku,

4) załączoną dokumentację osiągnięć kandydata (kserokopie dyplomów, protokołów z zawodów, wycinków 
prasowych, zdjęć itp.),

5) oświadczenie o informowaniu Wójta Gminy Szczerców o okolicznościach skutkujących pozbawieniem lub 
wstrzymaniem stypendium sportowego.

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach.

3. Na wniosek komórki organizacyjnej właściwej ds. sportu Urzędu Gminy w Szczercowie wnioskodawca 
jest zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie o uzyskaniu wysokiego wyniku wydane przez właściwy 
związek sportowy.

4. W ciągu roku ustala się możliwość złożenia dwóch różnych wniosków dla danego kandydata 
z zastrzeżeniem połączenia wniosków o stypendium i nagrodę.

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.

6. Wnioski należy składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Szczercowie do dnia 31 grudnia 
każdego roku kalendarzowego uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w danym roku.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium, nagrody lub wyróżnienia.
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8. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję opiniującą w ciągu trzech tygodni od zatwierdzenia uchwały 
budżetowej gminy Szczerców uwzględniającej wysokość przeznaczonych środków na ten cel.

9. Członkami Komisji są:

1) Przewodniczący Komisji Rady Gminy właściwej ds. sportu,

2) Członek Komisji Rady Gminy właściwej ds. sportu wybrany przez tę komisję,

3) Przedstawiciel Rady Gminy Szczerców, wybrany przez Radę

4) Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Gminy w Szczercowie.

10. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,

2) przedłożenie Wójtowi Gminy Szczerców szczegółowych propozycji do przyznania nagród, wyróżnień 
i stypendiów sportowych.

11. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

12. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia oraz ich wysokość podejmuje 
Wójt Gminy Szczerców w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji.

13. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

14. Wypłata stypendiów sportowych i nagród następuje po dokonaniu obciążeń zgodnie z przepisami ZUS 
i prawa podatkowego.

15. Termin odbioru wyróżnienia ustala się w trybie indywidualnym.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY SPORTOWEJ 1) 

I. DANE WNIOSKODAWCY

Pełna nazwa lub imię i nazwisko

Adres siedziby lub zamieszkania

Nr telefonu

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data i miejsce urodzenia

Nr telefonu

III. UZASADNIENIE I OPIS WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH

IV. ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenie:

Oświadczam, że podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.

Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Wójta Gminy Szczerców o okolicznościach 
skutkujących pozbawieniem lub wstrzymaniem stypendium sportowego zgodnie z regulaminem.

................................................................................ ................................................................................
data i czytelny podpis wnioskodawcy data i czytelny podpis kandydata lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego zawodnika

1) niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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), informuję, iż:

1. Administratorem Pana/i Danych Osobowych jest Wójt Gminy Szczerców adres:
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, tel. kontaktowy: 44 631 80 50/59.

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych; kontakt: mail: 
rodo@szczercow.org, tel.: 44 631 80 50/59 wew. 128.

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie:

- art.6 ust. 1lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- art.6 ust. 1lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na 
administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania uchwały Rady Gminy
w Szczercowie dotyczącej stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, w tym na potrzeby rozpatrzenia 
wniosku oraz obsługi stypendium, nagrody, wyróżnienia w razie ich przyznania, a także w celu publikacji 
informacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 4 dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych 
mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez  przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów, dla których 
dane są zbierane. Brak podania danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
stosownie do art.22 RODO.

9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE
osoby składającej wniosek/kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej 
zakresie i na zasadach wynikających z klauzuli informacyjnej o ochronie i przetwarzaniu danych 
osobowych.

.............................................................................. ..............................................................................
data czytelny podpis 

(w przypadku niepełnoletnich - opiekun prawny)
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