
Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 27 października 
2011 r.

Regulamin

przyznawania stypendiów sportowych Gminy Staszów

§ 1 -

1. Stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami”, przyznawane są sportowcom, w tym sportowcom 
niepełnosprawnym, zwanych dalej „zawodnikami” osiągającym wysokie wyniki sportowe 
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych 
i indywidualnych.

2.Stypendia sportowe mają charakter indywidualnej pomocy finansowej zawodnikom, których 
celem jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz ich udział w zawodach sportowych.

3 .0  stypendia sportowe mogą ubiegać się zawodnicy zamieszkali na terenie miasta i gminy Staszów 
zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych funkcjonujących na terenie gminy Staszów lub 
w klubach funkcjonujących poza terenem Gminy Staszów o ile kluby z terenu Gminy Staszów nie 
prowadzą danych dyscyplin sportowych, a zawodnik swoimi wysokimi osiągnięciami promuje 
Gminę Staszów.

4.Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu i jego 
osiągnięć w danej dyscyplinie sportowej.

§ 2 .

1. Przyznawanie stypendiów sportowych następuje na podstawie złożonego wniosku w oparciu 
o kryteria określone w niniejszym Regulaminie.

2. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendium sportowego są:
1) komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw sportu,
2) zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej,
3) związek sportowy lub organizacja zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych,
4) zawodnik, a w przypadku niepełnoletności zawodnika rodzic lub opiekun prawny.

3.Inicjatywa przyznania stypendium przysługuje również Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
4. Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe wnioskodawcy,
2) dane osobowe zawodnika,
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika, szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze 

wskazaniem dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie 
sportowym krajowym lub międzynarodowym (kserokopie osiągnięć, wycinki prasowe, plany 
startów na najbliższe 12 miesięcy lub 6 miesięcy),

4) informację o źródle i okresie pobierania innych stypendiów,
5) oświadczenie klubu lub stowarzyszenia sportowego o przynależności zawodnika do 

wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego,
6) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium,
7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej 

wiadomości faktu przyznania stypendium.
5. Wniosek o przyznanie stypendium składa wnioskodawca, na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 1 do Regulaminu, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedzającym okres 
przyznania stypendium sportowego w terminach:

-  do dnia 30 czerwca na dany rok;
-  do dnia 31 grudnia na rok następny .

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku, także po terminach wskazanych 
w ust. 5.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
8.Stypendium przyznaje i pozbawia Burmistrz Miasta i Gminy Staszów na wniosek podmiotów 

określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, po analizie i opinii Komisji Stypendialnej.
9.Zawodnik w danym roku może otrzymać stypendium sportowe tylko jeden raz za to samo



osiągnięcie (np. rekord, medal, wysoka lokata w zawodach); przyznane stypendium na niepełny 
możliwy maksymalny okres, o którym mowa w § 3 ust. 3 może być przedłużone w miarę 
posiadanych środków finansowych i utrzymywania wysokiej formy zawodników.

10.Przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznania mu nagród 
i wyróżnień.

§ 3 .

1. Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia sportowe uzależnione są od 
możliwości finansowych Gminy Staszów i ustalane corocznie w uchwale budżetowej.

2. Wysokość miesięcznego stypendium dla zawodnika nie może przekroczyć kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalanego ustawą z dnia 10 października 2002 r. ogłaszanego 

obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, na który 
przyznawane są stypendia.

3.Stypendium może być przyznane na okres do 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest 
wypłacane w okresach miesięcznych.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiera indywidualne umowy stypendialne z zawodnikiem,
w których określa się prawa i obowiązki stron, w tym warunki cofnięcia przyznanego stypendium, 
oraz formy promocji Gminy Staszów na arenie krajowej lub międzynarodowej.

5. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 .

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik wymieniony który we współzawodnictwie
sportowym zbiorowym lub indywidualnym spełnia łącznie następujące warunki:
1) osiągnął znaczący sukces w rozgrywkach sportowych indywidualnych i drużynowych 

organizowanych przez związki i stowarzyszenia sportowe na szczeblu regionalnym, 
ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

2) posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach 
sportowych

3) zobowiązuje się realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań, przestrzega 
powszechnie obowiązujące normy społeczne, godnie reprezentuje Gminę Staszów,

4) zobowiązał się do promocji Gminy Staszów poprzez umieszczenie herbu i nazwy „Miasto i Gmina 
Staszów” na swoich strojach sportowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami 
zawartymi przez Stypendystę i jego Klub.

§ 5 .

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w Biurze Obsługi 
Klienta.

§ 6 .

1. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, powołuje Komisję Stypendialną, na dany rok kalendarzowy.
2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, w chodzą:

1) trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,
2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Staszowie.

3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów.
4. Komisja kierując się możliwościami finansowymi Gminy oraz jakością i ilością złożonych 

wniosków opiniować będzie składane wnioski, sporządzając listę proponowanych stypendiów wraz 
z proponowanymi kwotami stypendiów.

5. Komisja ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni,
a w przypadku braku odpowiedzi ze strony wnioskodawcy, może odmówić uwzględnienia wniosku 
w dalszej procedurze postępowania.

6. Rozpatrzenie wniosku winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wymienionej, 
w § 2 ust.5.

§ 7 .

1 .Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, gdy niezdolność ta 
spowodowana jest uprawianiem danej dyscypliny sportowej i została stwierdzona orzeczeniem 
wydanym przez lekarza mającego uprawnienia do badania sportowców, stypendium sportowe 
może być wypłacane przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy.



2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 klub sportowy zrzeszający stypendystę jest zobowiązany 
niezwłocznie złożyć w formie pisemnej zawiadomienie do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, 
załączając kopię zaświadczenia lekarskiego.

§ 8 .

1.Zawodnika pozbawia się stypendium sportowego jeżeli:
1) znacząco obniżył poziom sportowy,
2) utracił status zawodnika lub przestał być członkiem klubu lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej,
3) odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach,
4) utracił zdolność do uprawiania startów lub treningów,
5) został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
6) zmienił barwy klubowe, zostając członkiem stowarzyszenia sportowego w tej samej 

dyscyplinie sportu poza Gminą Staszów,
7) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia 

społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Gminy lub klubu 
sportowego,

8) podpisał kontrakt zawodowy,
9) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

§ 9 .

Informację o przyznanych stypendiach sportowych podaje się do publicznej R& U 0W & D  N I C Z Ą C  Y
R a d v M ^ j s J « T f j

mgr K n ^ ^ r v B e d n a r c z y k  
Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów 

sportowych Gminy Staszów.

Wniosek
o przyznanie stypendium sportowego 

Gminy Staszów

I. Dane osobowe wnioskodawcy:
1. Wnioskodawca (klub):..........

2. Dane teleadresowe:

Ulica........................................................................................ nr

Kod pocztowy.....- ....... ; Miejscowość.....................................

Telefon kontaktowy....................................... ; Fax...................

E-mail...........................................................................................

Status prawny wnioskodawcy: (dotyczy organizacji sportowych). Nr rejestru

z dnia...................... wydany przez..................................................................

II. Dane osobowe zawodnika:

1. Imiona (Imię) i nazwisko:..............................................................................

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

3. Adres zamieszkania: ...-....... , ............... 1......................................................

4. Telefon kontaktowy........................................................................................

5. PESEL.............................................................................................................

6. Uprawiana dyscyplina sportu (podać od kiedy)............................................



7. Klasa sportowa zawodnika

8. Miejsce pracy/nauki ........

9.Pobieram/Nie pobieram inne stypendium sportowe (odpowiednio wpisać w jakich okresach 
i kwotę stypendium))..................................................................................................................

10 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procedury
związanej z przyznawaniem stypendiów sportowych w związku z realizacją uchwały N r ...............
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia..............................., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r, nr 101,poz 926 z późn. zm.).

(należy udokum entować te  osiągnięcia - dołączyć kserokopie osiągnięć, dyplom y wycinki prasowe, 
listy rankingowe, itp.).

2. Plany startów na najbliższe 12 miesięcy (w przypadku  wniosku składanego do 31 grudnia na rok  
następny) lub 6 miesięcy (h» przypadku wniosku składanego do 30  czerw ca danego roku).

3. Jeżeli wnioskodawcą nie jest klub sportowy należy do wniosku dołączyć oświadczenie klubu 
o przynależności i reprezentowaniu przez zawodnika danego klubu sportowego.

IV. Oświadczenia wnioskodawcy:

1 .Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 
o okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie stypendium sportowego.

2.0świadczam/y, że wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

(miejscowość, data)

(data i czytelny podpis kandydata)

III. Opis osiągnięć sportowych w roku...............
1.Proszę wymienić uzyskane miejsca w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawodów :

(czytelny podpis wnioskodawcy / pieczęć organizacji zgłaszającej 
i podpisy osób upoważnionych wnioskodawcy)

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y



Załącznik Nr 2 do Regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych Gminy Staszów

Ramowy wzór umowy stypendialnej

UMOWA STYPENDIUM SPORTOWEGO

zawarta w d n iu .............................. roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31
pomiędzy:
1. Gminą Staszów reprezentowaną przez:

1)...................................................  - Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
przy kontrasygnacie

2)..................................................  - Skarbnika Miasta i Gminy Staszów
a

2.Stypendystą- ......................................................... z a m ......................................................... , P ese l:.........................

§ 1
1.Umowę zawiera sie zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr ........................  Rady Miejskiej
w Staszowie z d n ia ................w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr ...., poz.....)

2.Stypendysta potwierdza, iż znane mu są warunki przyznawania stypendium sportowego określone uchwałą
Nr ............  Rady Miejskiej w Staszowie z dnia ........... , o której mowa w ust. 1 i oświadcza, iż spełnia
wszystkie wymogi określone w tej uchwale warunkujące przyznanie stypendium.

§2

1. Przyznaje się zawodnikowi -  Paniu/Pani..................................................................... stypendium sportowe, zwane
w dalszej części umowy stypendium na okres od ..................... do ...............................w wysokości ...............zł
miesięcznie brutto (słow nie....................... zł).
2. Kwota stypendium określona w ust. 1 wypłacana będzie do dnia .... każdego miesiąca na wskazany przez 
zawodnika rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego zawodnika na wskazany rachunek bankowy 
rodzica/prawnego opiekuna).

§ 3

Stypendysta zobowiązuje się do :
1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe,
2) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego i Gminy Staszów na zawodach sportowych 

organizowanych w ramach krajowego lub międzynarodowego współzawodnictwa sportowego,
3) promowania Miasta i Gminy Staszów poprzez umieszczenie herbu Gminy Staszów na strojach 

sportowych o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami zawartymi przez Stypendystę i jego 
Klub.

§ 4

I .W przypadku nagłej niezdolności zdrowotnej stypendysty spowodowanej uprawianiem............................
............................................................................................................ .. która została stwierdzona orzeczeniem

(wymienić uprawiana dyscyplinę sportu)
wydanym przez lekarza mającego uprawnienia do badania sportowców, stypendium sportowe może być 
wypłacane przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż 3 miesięce.
2.Po tym okresie, jeżeli zawodnik nie powróci do programu szkolenia, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
pozbawia zawodnika stypendium sportowego.



1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nastąpiło znaczące obniżenie poziomu sportowego,
2) utracił status zawodnika lub przestał być członkiem klubu lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej,
3) odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach,
4) utracił zdolność do uprawiania startów lub treningów,
5) został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
6) zmienił barwy klubowe, zostając członkiem stowarzyszenia sportowego w tej samej dyscyplinie sportu, 

poza Gminą Staszów,
7) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub 

ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre rmię Gminy Staszów lub klubu sportowego,
8) podpisał kontrakt zawodowy,
9) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

2. Utrata praw do pobierania stypendium następuje w kolejnym miesiącu, po powstaniu okoliczności o których 
mowa w ust. 1

3. Pozbawienie stypendium skutkuje rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych umową przyznania stypendium sportowego mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy szczegółowe.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

§ 8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy Staszów, a jeden dla 
Stypendysty.

STYPENDYSTA: ■ GMINA:

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y



Załącznik Nr 2 do Uchwały 
Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 27 października 2011 r.

Regulamin
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych 

Gminy Staszów

§ 1 -
1 .Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:

1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym 
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

2) trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym,

3) innych osób za: działalność i zaangażowanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na 
rzecz Gminy Staszów.

§ 2. .
1 .Ustala się nagrody i wyróżnienia:

1) nagroda pieniężna do wysokości 2.000,00 zł.
2) nagroda rzeczowa o wartości do 1.000,00 zł.
3) wyróżnienia: statuetki, puchary, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, itp.

§ 3 .

1 .Zawodnik, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie poza osiąganiem wysokich wyników 
sportowych powinien:
1) być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie,
2) godnie reprezentować Gminę Staszów.

2.Trener, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie powinien wykazać się osiągnięciami szkolonych 
przez siebie zawodników.

3.Inne osoby, aby otrzymać nagrodę bądź wyróżnienie powinny wykazać się zasługami, 
w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na rzecz Gminy Staszów.

§ 4 .

Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizacje 
zajmujące się sportem osób niepełnosprawnych.

§ 5 .

1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród lub wyróżnień są:
1) związki, stowarzyszenia sportowe lub kluby w którym zrzeszony jest zawodnik,
2) związki sportowe lub organizacje zajmujące się sportem osób niepełnosprawnych.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów może przyznać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy 
własnej.

§ 6 .

1 .Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata,
2) dane dotyczące wnioskodawcy,
3) informacje o osiągnięciach, uzasadniające przyznanie nagrody lub wyróżnienia wraz



z dokumentacją potwierdzającą uzyskanie wyników sportowych,
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej 

wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia,
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróźnienia za wysokie wyniki sportowe za zasługi 

dla sportu Gminy Staszów, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 7 .

1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą być składane w ciągu całego roku.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia 

w terminie 7 dni.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę lub wyróżnienie,
2) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

4. Wniosek pod względem formalnym rozpatruje wydział ds. sportu.

§ 8 .

Nagrodę lub wyróżnienie można otrzymać jeden raz w danym roku.

§ 9 .

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody, wyróżnienia.

§ 10.
Decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów po 
uzyskaniu opinii Komisji Stypendialnej, o której mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11.
Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Miasta i Gminy Staszów lub upoważnione przez niego 
osoby podczas uroczystej sesji.

§ 12.
Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y  
R a d y ..........

mgr Kry< hjioednarczyk



Załącznik do Regulaminu 
przyznawania nagród i wyróżnień 
sportowych Gminy Staszów

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia 
sportowego Gminy Staszów

I. Dane osobowe kandydata
1. Imię i nazw isko...........................
2. Data i miejsce urodzenia............
3. Adres zamieszkania.....................
4. Telefon kontaktowy.............................. , E-mail
5. Pesel................................................... , N IP .........
6. Nr rachunku bankowego.................................................................................................
7. Miejsce nauki/pracy........................................................................................................
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procedury 

związanej z przyznawaniem nagród i wyróżnień sportowych w związku z realizacją uchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Staszowie z d n ia ..................................., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r, nr lOl.poz 926 z późn. zm.).

(data i czytelny podpis kandydata)

II. Dane dotyczące wnioskodawcy:
1. Wnioskodawca:..............................................
2. Dane teleadresowe:

U lica ................................................................................................ , nr

Kod pocztow y..... - ........ ; M iejscow ość..........................................

Telefon kontaktow y............................................; F a x ......................

E -m ail....................................................................................................

Status prawny wnioskodawcy: Nr rejestru ..............  z d n ia ....................... wydany p rz e z ................................

III. Uzasadnienie:
Opis osiągnięć sportowych kandydata, upowszechniania działalności sportowej, za którą 
nagroda ma być przyznana lub dane dotyczące całokształtu działalności sportowej, 
szkoleniowej wraz z dokumentacją potwierdzającą uzyskanie wyników sportowych, działań.

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/podpisy wnioskodawcy)

III. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie przyznania nagrody/wyróżnienia:

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y  
R a d y ^ M y ^ j ^ k y e j

mgr Kr ednarczyk


