
 

 

UCHWAŁA NR XX/140/2019 

RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie określania zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych 

dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

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 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1468 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendia Gminy Miejsce Piastowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe. 

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Miejsce 

Piastowe określa Regulamin przyznawania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Wiesław Habrat 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 83



Załącznik do uchwały Nr XX/140/2019 

Rady Gminy Miejsce Piastowe 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów 

dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników w wieku powyżej 16 roku życia, osiągających 

wysokie wyniki sportowe. 

§ 2. Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium może być przyznane: 

1) zawodnikom gier zespołowych zamieszkałym na terenie Gminy Miejsce Piastowe osiągającym wysokie 

wyniki sportowe, tj. biorącym udział w rozgrywkach drużynowych w ligach centralnych na arenie 

ogólnopolskiej (organizowanych przez Polskie Związki Sportowe) zrzeszonym w klubie sportowym 

mającym siedzibę na terenie Gminy Miejsce Piastowe lub zawodnikom występującym drużynach 

najwyższych lig rozgrywkowych w kraju. 

2) zawodnikowi zamieszkałemu na terenie Gminy Miejsce Piastowe uprawiającemu indywidualna dyscyplinę 

sportową, który osiąga wysokie wyniki sportowe, tj. zajmuje miejsce medalowe w zawodach rangi 

mistrzostw Polski lub bierze udział w zawodach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata, igrzyskach 

olimpijskich, członkom kadry narodowej w danej dyscyplinie lub zajmującym miejsca medalowe 

w zawodach rangi  międzynarodowej. 

§ 3. 1.  Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Gminy 

Miejsce Piastowe. 

2. Wysokość stypendium ustalana jest przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe. 

3. Miesięczna wysokość stypendium dla zawodnika w poszczególnych miesiącach nie może przekroczyć 

określonych poniżej procentów minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku, zgodnie 

z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: 

1) w sportach drużynowych: 

- 150 % ( dla zawodnika I klasy rozgrywkowej), 

- 100 % ( dla zawodnika II klasy rozgrywkowej). 

2) w sportach indywidualnych: 

- 150 %. 

4. Określa się maksymalną liczbę zawodników uprawnionych do uzyskania stypendiów w następujących 

grach zespołowych: 

a) koszykówka – 3 zawodników, 

b) tenis stołowy – 3 zawodników, 

c) piłka siatkowa – 3 zawodników, 

d) piłka nożna – 5 zawodników. 

5. W przypadku sportów indywidualnych limit określony w punkcie 4 nie ma zastosowania. 

6. Stypendium może być przyznane na okres do 8 miesięcy (w okresie od lutego do listopada)  w danym 

roku kalendarzowym i jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

7. Środki finansowane na stypendium przyznane zawodnikowi przekazuje się bezpośrednio na 

indywidualne konto bankowe zawodnika na podstawie i na zasadach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 

Miejsce Piastowe a zawodnikiem. 
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§ 4. 1.  Z wnioskami o przyznawanie stypendium mogą występować kluby sportowe, których zawodnikiem 

jest kandydat do otrzymania stypendium, mające siedzibie i działające na terenie Gminy Miejsce Piastowe, lub 

sam zainteresowany zawodnik, zamieszkały na terenie Gminy Miejsce Piastowe. 

2. W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej 

wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz wnioskodawcy, a także 

kandydat do stypendium. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium wnioskodawca składa na ustalonym formularzu którego wzory 

stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Miejsce Piastowe 

w terminie do 31 stycznia 2020 r. na rok 2020, a na następne lata do 31 grudnia danego roku na rok następny. 

5. Do wniosku należy dołączyć informację o osiągniętych sukcesach za rok bierzący lub za rok 

poprzedzający złożenie wniosku. 

§ 5. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Miejsce Piastowe. 

§ 6. 1.  Wypłatę stypendiów wstrzymuje się w przypadku: 

a) obniżenia poziomu sportowego -  do czasu ponownego uzyskania wymaganego poziomu sportowego, 

b) niezdolności zawodnika do  uprawiania sportu potwierdzonego orzeczeniem lekarza sportowego, trwającego 

dłużej niż trzy miesiące – do czasu odzyskania zdolności do uprawiania sportu. 

2. Zawodnik traci prawo do stypendium w przypadku: 

a) zakończenia przez niego kariery sportowej, 

b) zaprzestania reprezentowania klubu sportowego, na wniosek którego otrzymał stypendium, 

c) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. 

3. Wstrzymanie lub pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca  następującego 

po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Decyzje o wstrzymaniu lub pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Wójt Gminy Miejsce 

Piastowe. 

5. Klub sportowy, w którym zrzeszony jest dany zawodnik, niezwłocznie zawiadamia  Wójta Gminy 

Miejsce Piastowe o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

6. Klub sportowy, który jest wnioskodawcą w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 może złożyć 

wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi w okres i wysokości jaką otrzymywał dotychczasowy 

stypendysta.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Regulamin przyznawania stypendiów  

dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

GMINY MIEJSCE PIASTOWE 

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy (wypełnia klub sportowy, w przypadku gdy jest zgłaszającym zawodnika do 

stypendium) 

1. Pełna nazwa 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Nr NIP _____________________________  nr REGON ___________________________________ 

 

4. Dokładny adres: 

________________________________________________________________________________ 

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer) 

________________________________________________________________________________ 

 

5. tel. ___________________________________ e-mail: ___________________________________ 

http: ___________________________________ 

6. Status prawny wnioskodawcy: _______________________________________________________ 

 

II. Informacja o osobie, której ma być przyznane stypendium (wypełnia kandydat na stypendystę lub opiekun 

prawny)   

 

1.Nazwisko kandydata : _____________________________________________ 

 

2.Imiona kandydata : _______________________________________________ 

 

3.Data urodzenia: __________________________________________________ 

 

4.Adres zamieszkania: ______________________________________________ 
                                                                 (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer) 

________________________________________________________________ 

 

5.Adres do korespondencji:  _________________________________________ 
                                                                 (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer) 

________________________________________________________________ 
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6. DYSPOZYCJE PRZEKAZANIA STYPENDIUM NA KONTO BANKOWE 

WŁAŚCICIEL KONTA : ____________________________________________________________ 

NAZWA BANKU:  ________________________________________________________________ 

NR KONTA ______________________________________________________________________ 

7. Uprawiana dyscyplina sportu (podać od kiedy) i klasa sportowa i nazwa klubu w którym jest się 

zrzeszonym: 

 

 

 

  

8. Informacje o osiągnięciach we współzawodnictwie sportowym – krajowym i międzynarodowym, 

zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 załącznika do uchwały Nr ….......................... Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 

……......................……., obejmujące rok na który składy jest wniosek o przyznanie stypendium lub rok 

poprzedzający (proszę wypełnić tabele poniżej a w razie potrzeby rozwinąć tabele jako załącznik) : 

  

 
L.p. 

 

NAZWA  ZAWODÓW 

 

DATA  

I MIEJSCE 

ZAWODÓW 

 

KONKURENCJA 

 

OSIĄGNIĘTY WYNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III. Oświadczenie kandydata: 

Oświadczam, że zobowiązuję się do promowania Gminy Miejsce Piastowe na czas przyznanego mi 

stypendium. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia, w przypadku: 

1) wystąpienia niezdolności  do  uprawiania sportu potwierdzonego orzeczeniem lekarza sportowego, 

trwającego dłużej niż trzy miesiące, 

2) zakończenia kariery sportowej, 

3) zaprzestania reprezentowania klubu sportowego, na wniosek którego otrzymałem stypendium. 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje i dane są zgodne ze aktualnym stanem faktycznym. 

  

________________________________________________ 

(podpis kandydata, wnioskodawcy lub opiekuna prawnego) 

_____________________________ 

(miejscowość, data) 
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IV. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L Nr119/1), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wójt gminy Miejsce Piastowe z siedzibą w Miejscu 

Piastowym, ul. Dukielska 14, 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe jest Bernarda Binkowicz, 

dane kontaktowe: bbinkowicz@miejscepiastowe.pl, tel. 134309762, kontakt osobisty w godzinach pracy 

urzędu gminy, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy Miejsce 

Piastowe określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz wynikających z odrębnych 

ustaw, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania, 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cytowanego rozporządzenia. 

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w powyższym celu. 

  

_________________________________________________ 

(podpis kandydata, wnioskodawcy lub opiekuna prawnego) 

_______________________________ 

(miejscowość, data) 
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