
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/231/13 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 25 marca 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr214, poz.1806, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 

128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111 i Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 

146,Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz.230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, 

Nr217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz.153) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 

6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, Dz. U. z 2010 r. nr 151, poz. 

1014, Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. z 2011, poz. 185, poz. 1092, Dz. U. z 2011, Nr 208, poz. 

1240, Dz. U. z 2011, Nr 208, poz. 1241, Dz. U. 2012, Nr 490), uchwala się co następuje:  

§ 1. Dla osób fizycznych niezrzeszonych oraz zrzeszonych w klubach sportowych, osiągających wysokie 

wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą być przyznane stypendia 

sportowe.  

§ 2. 1. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która osiągnęła wysoki wynik sportowy, 

przyczyniając się do promowania lub propagowania dyscyplin sportowych, które mają znaczenie dla miasta 

Dzierżoniowa.  

2. Dyscyplinami, o których mowa w ust. 1 są:  

1) boks  

2) brydż  

3) bule (petanque)  

4) capoeira  

5) gimnastyka  

6) jeździectwo  

7) judo  

8) jiu-jitsu  

9) karate  

10) kolarstwo  
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11) koszykówka  

12) lekkoatletyka  

13) narciarstwo  

14) piłka nożna  

15) piłka ręczna  

16) pływanie  

17) siatkówka  

18) sporty motorowe  

19) szachy  

20) taekwondo  

22) tenis  

23) warcaby  

24) zapasy  

3. W dyscyplinach indywidualnych stypendium może otrzymać osoba fizyczna spełniająca jedno 

z następujących kryteriów:  

1) zdobyła medal na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy 

w wysokości 1.500,00 zł brutto, gdy ukończyła 21 rok życia lub 1.200,00 zł brutto, gdy nie ukończyła 21 

roku życia,  

2) zajęła od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

w wysokości 1.000,00 zł brutto, gdy ukończyła 21 rok życia lub 800,00 zł brutto, gdy nie ukończyła 21 

roku życia,  

3) została objęta programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata 

lub Europy, w wysokości 700,00 zł brutto, gdy ukończyła 21 rok życia lub 500,00 zł brutto, gdy 

nie ukończyła 21 roku życia,  

4) zajęła od I do III miejsca w zawodach szczebla regionalnego, w wysokości 300,00 zł brutto, gdy ukończyła 

21 rok życia lub 100,00 zł brutto, gdy nie ukończyła 21 roku życia,  

4. W grach zespołowych stypendium może otrzymać osoba fizyczna po spełnieniu jednego z następujących 

kryteriów:  

1) powołanie do kadry województwa, w wysokości 500,00 zł brutto, gdy ukończyła 21 rok życia lub 300,00 zł 

brutto, gdy nie ukończyła 21 roku życia,  

2) powołanie do kadry Polski, w wysokości 1.000,00 zł brutto, gdy ukończyła 21 rok życia lub 800,00 zł 

brutto, gdy nie ukończyła 21 roku życia,  

3) awans I zespołu do wyższej klasy rozgrywkowej, w wysokości 700,00 zł brutto, gdy ukończyła 21 rok 

życia lub 500,00 zł brutto, gdy nie ukończyła 21 roku życia,  

4) zajęcie przez I zespół od I do III miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej w wysokości 1.000,00 zł 

brutto, gdy ukończyła 21 rok życia lub 200,00 zł brutto, gdy nie ukończyła 21 roku życia,  

5) stypendia sportowe, o których mowa w pkt. 3 i 4 mogą otrzymać osoby fizyczne, które rozegrały 

przynajmniej 15 meczów w sezonie.  

§ 3. 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Dzierżoniowa z własnej inicjatywy lub na uzasadniony 

wniosek złożony, nie później niż do 10 stycznia danego roku, przez:  

1) klub sportowy,  

2) komisję Rady Miejskiej Dzierżoniowa właściwą do spraw sportu,  

3) właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy,  
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4) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej,  

5) osobę fizyczną, która osiągnęła wysoki wynik sportowy lub jego rodzica (prawnego opiekuna).  

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 4. 1. Osoba fizyczna może być pozbawiona stypendium sportowego z inicjatywy własnej Burmistrza 

Dzierżoniowa lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1, jeżeli:  

1) utraciła zdolność do uprawiania sportu, stwierdzoną przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające 

do wydania zaświadczenia lekarskiego,  

2) została wykluczona z kadry województwa lub Polski,  

3) odmówiła udziału w zawodach sportowych,  

4) zaprzestała realizacji programu szkolenia sportowego lub uprawiania sportu,  

5) została wykluczona z grupy zawodników realizującej program szkoleniowy lub zdyskwalifikowana,  

6) popełniła przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem 

sądu lub rażąco naruszyła normy etyczne.  

2. O pozbawieniu stypendium sportowego Burmistrz Dzierżoniowa powiadamia osobę fizyczną 

i wnioskodawcę.  

§ 5. 1. Trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej mogą być 

przyznawane wyróżnienia i jednorazowe nagrody.  

2. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 odnoszą się do osiągnięć osób fizycznych wymienionych w § 2 3 

i 4.  

3. Nagroda może być przyznana trenerowi lub innej osobie która :  

1) w okresie roku poprzedzającego rok złożenia wniosku przyczyniła się poprzez szkolenie, do osiągnięcia 

przez osobę fizyczną wysokiego wyniku sportowego wymienionego w § 2 pkt. 3 i 4,  

2) posiada udokumentowane osiągnięcia.  

§ 6. 1. Ustala się następujące wyróżnienia i nagrody dla trenerów oraz innych osób:  

1) dyplom za zasługi w osiąganiu wysokich wyników sportowych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 

1.000,00 zł brutto.  

2) tytuł „Trenera Roku” wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2.000,00 zł brutto.  

2. Nagrodę przyznaje Burmistrz Dzierżoniowa z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek, złożony 

nie później niż do 15 lutego danego roku, przez:  

1) klub sportowy,  

2) komisję Rady Miejskiej Dzierżoniowa właściwą do spraw sportu,  

3) właściwy ze względu na dyscyplinę sportową  polski związek sportowy,  

4) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej.  

5. Osobę fizyczną, która wyróżniła się osiągnięciami w działalności sportowej  

3. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.  
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/208/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie stypendiów sportowych zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie nagród i wyróżnień dla trenerów lub działaczy 

zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Darakiewicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/231/13 Rady 

Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 marca 2013 r.  

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego  

dla osoby fizycznej osiągającej wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym  

OŚWIADCZENIE  

I. Dane osobowe wnioskodawcy:   

Nazwa...........................................................................................................................................  

Adres siedziby (zam.).............................................................................................................................  

Adres do korespondencji: (wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby zamieszkania) 

…………………………………………………………………………………………………...........  

Telefon kontaktowy - .................................., tel. kom. .....................................................................  

e-mail…………………………………………  

II. Dane osobowe osoby ubiegającej się o stypendium:   

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

Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................  

Adres zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania)  

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

Adres do korespondencji(wypełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania)  

.....................................................................................................................................................…..  

telefon kontaktowy ...........................................  

e-mail..................................................................  

Miejsce nauki lub pracy (należy dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie ze szkoły, uczelni 

poświadczające kontynuację nauki - oryginał).  

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

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

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

PESEL. .................................................................NIP........................................................................  

Seria i numer dowodu osobistego/paszportu*.............................................................................. 

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

Imiona rodziców...................................................................................................................................  

OŚWIADCZENIE  

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych 

danych, oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych zawartych we 

wniosku dotyczącym przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

w rywalizacji sportowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury dotyczącej przyznania 

stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego, zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 t.j).  

3. Zobowiązuję się do poinformowania Wnioskodawcy lub Burmistrza Dzierżoniowa o zaistniałych 

okolicznościach prowadzących do pozbawiania stypendium sportowego.  
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Data, miejscowość i czytelny podpis  

…………………………………………………….  

III. Osiągnięcia sportowe: 

Dyscyplina, konkurencja sportowa …………………………………………………………………..  

Informacje o istotnych osiągnięciach w roku ………………  

OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKA OSIĄGAJĄCEGO WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM: 

(jeżeli dane nie zmieszczą się w poniższej tabeli proszę podpiąć jako załącznik opisy osiągnięć)  

DYSCYPLINY ZESPOŁOWE 
 

Miejsce uzyskane po zakończeniu sezonu 

w rozgrywkach ligowych w danej klasie rozgrywkowej 
Zajęte  

miejsce  
Termin  

w którym się 

odbyły  

Potwierdzenie  

osiągnięć  

- najwyższa klasa rozgrywkowa w danej dyscyplinie    Załącznik nr…  

- druga klasa rozgrywkowa po najwyższej w danej dyscyplinie    Załącznik nr…  

- trzecia z rzędu klasa rozgrywkowa po najwyższej w danej dyscyplinie    Załącznik nr…  

- inna niż wymieniona wyżej klasa rozgrywkowa  

( podać klasę rozgrywek )  
  Załącznik nr…  

DYSCYPLINY INDYWIDUALNE    

Miejsce w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata lub Europy 

 
  Załącznik nr…  

Nazwa i miejsce zawodów, liczba rywalizujących zawodników:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….  

Miejsce w oficjalnych zawodach Mistrzostw Polski   Załącznik nr…  

Nazwa i miejsce zawodów, liczba rywalizujących zawodników:  

…………………………………………………………………………………………………..….…………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………...  

………………………………………………………………………………………………….  

Miejsce w oficjalnych zawodach niższej rangi niż wyżej 

wymienione 

  Załącznik nr…  

Nazwa i miejsce zawodów, liczba rywalizujących zawodników:  

…………………………………………………………………………………………………..….…………………………

…………………………………………………………………….…..………………………………………………………

……………………………………....….………………………………………………………………………………………

……….  

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

1. Świadom(a) odpowiedzialności karnej, cywilno- prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych 

danych, oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Zobowiązuję się do poinformowania Burmistrza Dzierżoniowa o zaistniałych okolicznościach, 

prowadzących do pozbawienia stypendium sportowego zawodnika.  

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych zawartych we 

wniosku dotyczącym przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

w rywalizacji sportowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury dotyczącej przyznania 

stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego, zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 t.j).  
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Data, miejscowość i czytelny podpis składającego wniosek (pieczątka)  

……………………………………………  

UWAGA! Do informacji o istotnych osiągnięciach należy dołączyć:   

1. Kserokopie dokumentów potwierdzające opisane powyżej osiągnięcia wyników sportowych, 

poświadczone za zgodność z oryginałem.  

2. Oświadczenie klubu sportowego o przynależności sportowca do wskazanego we wniosku klubu 

sportowego. (jeżeli należy do klubu sportowego).  

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez w/w aktualnej licencji zawodniczej, klasy sportowej. 

(jeżeli zawodnik posiada licencję).  

4. Oświadczenie do celów podatkowych.  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/231/13 Rady 

Miejskiej Dzierżoniowa  z dnia 25 marca 2013 r.  

 

Dzierżoniów, dnia .................  

Burmistrz Dzierżoniowa 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA LUB NAGRODY 

DLA TRENERA LUB OSOBY WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI 

SPORTOWEJ. 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Nazwa......................................................................................................................................  

Adres siedziby.........................................................................................................................  

Telefon kontaktowy - 074 .................................., tel. kom. ....................................................  

e-mail…………………………………………………………………………………………  

II. DANE OSOBOWE TRENERA LUB INNEJ OSOBY 

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

Data i miejsce urodzenia .........................................................................................................  

Adres zamieszkania (kod pocztowy, miasto,  ulica, numer domu, numer mieszkania) 

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

Telefon kontaktowy ................................................................................................................  

e-mail…………………………………………………………………………………………  

Miejsce nauki lub pracy …………………………………………………………………….. 

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

PESEL..................................................................NIP...........................................................  

Seria i numer dowodu osobistego/paszportu*.......................................................................  

Imiona rodziców....................................................................................................................  

Nazwa banku i numer rachunku bankowego........................................................................  

………………………………………………………………………………………………  

Miejsce składania informacji podatkowych:  Urząd Skarbowy (adres) 

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

III. OPIS OSIĄGNIĘĆ 

Dyscyplina, konkurencja sportowa …………………………………………………………………..  

Informacje o istotnych osiągnięciach w roku ………………  

Opis wysokich osiągnięć wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, lub 

krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik 

poświadczonymi za zgodność z oryginałem.  

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…….......................  
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………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….......................  

Uzasadnienie wniosku (praca zawodowa, społeczna, zasługi i osiągnięcia sportowe).  

Opinia klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia.  

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Data, miejscowość i czytelny podpis składającego wniosek (pieczątka) 

……………………………………………………………  

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Świadom(a) odpowiedzialności karnej, cywilno- prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych 

danych, oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych zawartych we wniosku 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury dotyczącej przyznania wyróżnienia lub nagrody dla 

trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 t.j.).  

Data, miejscowość i czytelny podpis składającego wniosek (pieczątka) 

…………………………………………………………… 
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