UCHWAŁA NR XXX/285/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
w dziedzinie kultury fizycznej.
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala co następuje:
§ 1.
Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 68, poz. 1167), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu: nr
VII/28/2011 z 25 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 81, poz. 1385), nr
XXXVII/340/2013 z 29 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 2436), nr
LII/463/2013 z 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 483), nr XVI/160/2015 z
dnia 24 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 7470), w formie obwieszczenia
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/285/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 listopada 2016 r.
Obwieszczenie nr 3/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) ogłasza się w
załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i
cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury
fizycznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 68, poz. 1167), ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą nr XVI/160/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/15/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania i
cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury
fizycznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 7470), w stosunku do tekstu jednolitego
ogłoszonego uchwałą nr XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2015 r.
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5016).
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Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Nr 3/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 listopada 2016 r.
Uchwała nr IV/15/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej (tekst
jednolity).
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w
związku z art. 27 ust. 1 i 2 i art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W celu stworzenia uczniom i studentom szczególnie uzdolnionym odpowiednich
warunków do uprawiania sportu, ustanawia się stypendia sportowe Miasta i Gminy Swarzędz,
zwane dalej stypendiami.
2. W uznaniu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie, ustanawia się nagrody
rzeczowe i finansowe Miasta i Gminy Swarzędz, zwane dalej wyróżnieniami i nagrodami.
3. Zasady i tryb przyznawania stypendiów określa: Regulamin w sprawie zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa: Regulamin w sprawie zasad i
trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz określenia
rodzajów wyróżnień i wysokości nagród, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Stypendia i nagrody wypłacane są ze środków budżetu gminy, określonych uchwałą
budżetową na dany rok budżetowy w dziale – Kultura Fizyczna i Sport.
§ 2.
1. Stypendia przyznaje corocznie Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji do
spraw Stypendiów Sportowych, zwaną dalej Komisją ds. Stypendiów, którą powołuje każdego
roku w drodze zarządzenia do 10 lutego.
2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje corocznie Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu
opinii Komisji do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych, zwaną dalej Komisją ds. Nagród, którą
powołuje każdego roku w drodze zarządzenia do 31 grudnia.
3. Każda z Komisji, wymienionych w ust. 1 i 2, składa się z 5 osób, w tym trzech radnych
Rady Miejskiej w Swarzędzu, wskazanych przez Radę Miejską w Swarzędzu.
4. Komisja ds. Stypendiów działa na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, wymienionego
w § 1 ust. 3 oraz przyjętego przez siebie regulaminu pracy.
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5. Komisja ds. Nagród działa na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu
przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz określenia rodzajów
wyróżnień i wysokości nagród, wymienionego w § 1 ust. 4 oraz przyjętego przez siebie
regulaminu pracy.1)
§ 3.
Uchyla się uchwałę nr XLVIII/290/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października
2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

1) Nowe

brzmienie nadane § 1 pkt. 1) uchwały nr XVI/160/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015 roku w
sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7470 z 2 grudnia 2015 r.), która weszła w życie dnia 17 grudnia
2015 roku.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA
I COFANIA ORAZ WYSOKOŚCI STYPENDIÓW SPORTOWYCH.
§ 1.
1. Stypendia sportowe przyznawane są dla zawodników, osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, reprezentujących Miasto i
Gminę Swarzędz, w celu ich wspierania w przygotowaniach do zawodów.
2. Stypendium sportowe może otrzymać uczeń lub student zamieszkały na terenie Miasta i
Gminy Swarzędz lub reprezentujący klub sportowy, mający siedzibę na terenie Miasta i Gminy,
jeżeli spełnia jeden z warunków:
1) wykazał się wybitnymi osiągnięciami sportowymi w roku poprzedzającym przyznanie
stypendium, przez co rozumie się: - miejsca 1-5 w Mistrzostwach Polski lub imprezie o
równorzędnej randze - udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach
Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich - ustanowienie rekordów: Polski, Europy,
Świata;
2) zakwalifikował się do udziału w finałach Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich,
Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, w okresie
wnioskowanego stypendium;
3) jest członkiem Kadry Narodowej Polski lub Kadry Wojewódzkiej.1)
3. Zawodnik spełniający warunki wymienione w ust. 2 może otrzymać stypendium, jeżeli:
1) będzie reprezentował Miasto i Gminę Swarzędz w roku wnioskowanego stypendium, w
jednej z dyscyplin olimpijskich MKOL, tj. objętych programem igrzysk olimpijskich lub
paraolimpijskich, a w pozostałych dyscyplinach – pod warunkiem udziału zawodnika w
zawodach, organizowanych przez związki krajowe danej dyscypliny;
2) w momencie składania wniosku o stypendium sportowe miał ukończone 16 lat;
3) przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań
wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym.
§ 2.
1. Stypendia przyznaje się na okres dwunastu miesięcy.
2. Stypendium jest wypłacane w równych miesięcznych transzach, których wysokość nie
może przekroczyć 500 zł (słownie: pięćset zł) brutto.
§ 3.
1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać: stowarzyszenia kultury
fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu.

1) Nowe

brzmienie nadane § 1 pkt 2) lit. a) uchwały nr XVI/160/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015
roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i
trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7470 z 2 grudnia 2015 r.), która weszła w życie dnia 17 grudnia
2015 roku.
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2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w
terminie do 31 stycznia w roku przyznania stypendium.
3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe zawodnika,
3) informację o kwalifikacjach i osiągnięciach sportowych zawodnika,
4) plan startów i przygotowań na rok wnioskowanego stypendium;
5) oświadczenia:
a) o zobowiązaniu się do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
o okolicznościach, mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium
sportowego;
b) o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska zawodnika w
przypadku otrzymania stypendium.
4. Wniosek powinien być udokumentowany poniższymi załącznikami:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika;
2) dokumenty potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.
5. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wzywa się wnioskodawcę
do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
3) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
7. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§ 4.
1. Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 10 lutego danego roku powołuje w drodze
zarządzenia Komisję ds. Stypendiów Sportowych, zwaną dalej Komisją.
2. Do kompetencji Komisji, należy w szczególności:
1) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym,
2) opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym.
3. W skład Komisji wchodzi 5 osób, w tym trzech radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu.
4. Komisja po zaopiniowaniu wniosków niezwłocznie przedkłada swoje propozycje
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz celem podjęcia decyzji zarówno w zakresie przyznania
stypendium jak i jego wysokości.
§ 5.
1. Burmistrz Miasta i Gminy wstrzymuje i cofa stypendia sportowe na wniosek podmiotów, o
których mowa w § 3 ust. 1.
2. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium
sportowego przechowuje Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.2)
2) Nowe

brzmienie nadane § 1 pkt 2) lit. b) uchwały nr XVI/160/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015
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§ 6.
1. Stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli zawodnik:
1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego określonego przez macierzysty klub;
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy klubu sportowego.
2. Wypłatę stypendium wznawia się na wniosek złożony przez wnioskodawcę, po ustaniu
przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym wniosek został złożony.
3. Stypendium sportowe cofa się zawodnikowi, jeżeli:
1) nie realizuje programu szkoleniowego, określonego przez klub;
2) uzyskał status zawodnika profesjonalnego;
3) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego;
4) zmienił adres zamieszkania i nie zamieszkuje Miasta i Gminy Swarzędz lub przestał
reprezentować klub mający siedzibę na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 7.
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
2. Stypendia pobrane nienależnie podlegają zwrotowi.

roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i
trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7470 z 2 grudnia 2015 r.), która weszła w życie dnia 17 grudnia
2015 roku.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ORAZ OKREŚLENIA RODZAJÓW
WYRÓŻNIEŃ I WYSOKOŚCI NAGRÓD.
§ 1.
Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.1)

i

krajowym

§ 2.
1. Wyróżnieniami, przyznawanymi zawodnikom, o których mowa w § 1 są:
1) dyplomy i listy gratulacyjne,
2) puchary, statuetki, plakietki,
3) drobne upominki rzeczowe.
2. Wyróżnienie za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik,
który:
1) jest mieszkańcem Gminy Swarzędz lub działa w klubie sportowym, mającym siedzibę na jej
terenie;
2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym;
3) godnie reprezentuje Miasto i Gminę Swarzędz, wykazuje nienaganną postawę sportową i
przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.
§ 3.
1. Ustala się następujące rodzaje nagród, zwane dalej nagrodami:
1) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 3000 zł za:
a) ustanowienie rekordu świata,
b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,
2) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 2400 zł za:
a) ustanowienie rekordu Europy,
b) zajęcie od czwartego do szóstego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,
3) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 2000 zł za:
a) ustanowienie rekordu Polski,
b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub
imprezie o równorzędnej randze,
1) Nowe

brzmienie nadane § 1 pkt 3) uchwały nr XVI/160/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015 roku w
sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7470 z 2 grudnia 2015 r.), która weszła w życie dnia 17 grudnia
2015 roku.
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c) udział w Igrzyskach
Mistrzostwach Europy,

Olimpijskich,

Paraolimpijskich,

Mistrzostwach

Świata

lub

d) zakwalifikowanie się do Kadry Narodowej Polski i brał udział w zawodach jako
reprezentant Polski.
2. O wysokości nagród w przypadku osiągnięć niewymienionych w § 3 ust. 1 decyduje
Komisja do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych.
3. Nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik, który
spełnia warunki zawarte w § 2 ust. 2 oraz ukończył 16 lat.
§ 4.
(pominięty)
§ 5.
1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i
kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w
terminie do 30 listopada.
3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe zawodnika,
3) informację o kwalifikacjach i osiągnięciach sportowych zawodnika,
4) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych
osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu wyróżnienia
lub nagrody.
4. Wniosek powinien być udokumentowany poniższymi załącznikami:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika;
2) dokumenty potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.
5. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wzywa się wnioskodawcę
do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
a) złożenia po terminie;
b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
c) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
7. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
§ 6.
1. Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 31 grudnia danego roku powołuje, w drodze
Zarządzenia, Komisję do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych, zwaną dalej Komisją.
2. W skład Komisji wchodzi 5 osób, w tym trzech radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu.
3. Do kompetencji Komisji, należy w szczególności:
1) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym,
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2) opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym.
4. Komisja po zaopiniowaniu wniosków niezwłocznie przedkłada swoje propozycje
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz celem podjęcia decyzji zarówno w zakresie przyznania
nagrody lub wyróżnienia, jak i wysokości nagrody lub rodzaju wyróżnienia.
§ 7.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.
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Załącznik nr 3
do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
dla zawodników, osiągających wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym
I. Dane wnioskodawcy:
1. Nazwa wnioskodawcy (klub, związek sportowy):
…………………………………………..……………………………………………

2. Dane teleadresowe:
Ulica ………………………………………..…………….. nr ………
Kod pocztowy … - …… Miejscowość ………………………………
Telefon kontaktowy ………………….
Fax ……………………………………… e-mail………………………………

.………………………………...…..
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

II. Dane osobowe zawodnika:
1. Imiona i nazwisko……………………………………………………………………….
Nazwisko rodowe………………………………………………………………………
2. Imiona rodziców………………………………………………………………………...
3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………..……………………
4. Adres zameldowania ……………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania …………………………………………………….……………….
6. PESEL………………………..…
NIP ……………………………………….
7. Nazwa banku i nr oddziału………………………………………………………………
8. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………..
9. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………..
10. Nazwa urzędu skarbowego……………………………………………………………..
III. Informacje o kwalifikacjach sportowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uprawiana dyscyplina (konkurencja) …………………………………….....................
Kategoria wiekowa …………………………………………………………………….
Klasa sportowa…………………………………………………………………………..
Nr licencji zawodniczej …………………………………………………………………
Nazwisko i imię trenera klubowego…………………………………………………….
Nazwa klubu/stowarzyszenia, do którego należy zawodnik
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7. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika w ostatnich dwóch latach - podać rok, wysokość i czas przyznania:
…...………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………...
IV. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku …………….
1. Proszę wymienić uzyskane miejsce w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawodów:
………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………...…………………………
2. Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej w roku bieżącym:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………….. .
V. Plan startów i przygotowań na rok wnioskowanego stypendium.
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
VI. Oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania
stypendium.

………………………………….……………………………………
(podpis zawodnika lub podpis prawnego opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie zawodnika stypendium sportowego.

……………………………..……..
( podpis zawodnika)

……………………………..……..
( podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Dokumenty dotyczące osiągnięć kandydata potwierdzone przez okręgowe związki
sportowe (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu z wynikami
zawodów, certyfikaty potwierdzone przez odpowiednie organizacje i związki sportowe w
przypadku ustanowienia wysokich osiągnięć sportowych za granicą).
2. Dokumenty, potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.
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__________________________________________________________________
/nie wypełniać/
Wniosek Komisji do spraw Stypendiów Sportowych
Uzasadnienie przyznania / odmowy przyznania* stypendium sportowego.
Na posiedzeniu w dniu .............................. Komisja do spraw Stypendiów
Sportowych sformułowała wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w Swarzędzu o
przyznanie / odmowę przyznania* stypendium dla:
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Podpisy członków Komisji:
........................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK o przyznanie nagrody / wyróżnienia dla zawodników, osiągających
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.
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Załącznik nr 4
do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz
określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród

WNIOSEK
o przyznanie nagrody / wyróżnienia *
dla zawodników, osiągających wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym
I. Dane wnioskodawcy:
1. Nazwa wnioskodawcy (klub, związek sportowy):
…………………………………………..……………………………………………

2. Dane teleadresowe:
Ulica ………………………………………..…………….. nr ………
Kod pocztowy … - …… Miejscowość ………………………………
Telefon kontaktowy ………………….
Fax ……………………………………… e-mail………………………………

.………………………………...…..
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

II . Dane osobowe zawodnika:
1. Imiona i nazwisko……………………………………………………………………….
Nazwisko rodowe………………………………………………………………………
2. Imiona rodziców………………………………………………………………………...
3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………..……………………
4. Adres zameldowania ……………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania …………………………………………………….……………….
6. PESEL………………………..…
NIP ……………………………………….
7. Nazwa banku i nr oddziału………………………………………………………………
8. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………..
9. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………..
10. Nazwa urzędu skarbowego……………………………………………………………..

1
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III. Informacje o kwalifikacjach sportowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uprawiana dyscyplina (konkurencja) …………………………………….....................
Kategoria wiekowa …………………………………………………………………….
Klasa sportowa…………………………………………………………………………..
Nr licencji zawodniczej …………………………………………………………………
Nazwisko i imię trenera klubowego…………………………………………………….
Nazwa klubu/stowarzyszenia, do którego należy zawodnik
Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika w ostatnich dwóch latach - podać rok, wysokość i czas przyznania:
….....………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………....
IV. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku …………….
1. Proszę wymienić uzyskane miejsce w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawodów:
………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………...…………………………
2. Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej w roku bieżącym:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………….. .
3. Informacje o planach sportowych w ……... roku.
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
V. Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz przekazaniu do
publicznej wiadomości informacji o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody.
………………………………….……………………………………
(podpis zawodnika lub podpis prawnego opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

Załączniki:
1. Dokumenty dotyczące osiągnięć kandydata potwierdzone przez okręgowe związki
sportowe (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu z wynikami
zawodów, certyfikaty potwierdzone przez odpowiednie organizacje i związki sportowe w
przypadku ustanowienia wysokich osiągnięć sportowych za granicą).*
2. Dokumenty, potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.*
* - niepotrzebne skreślić
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/nie wypełniać/
Wniosek Komisji do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych
Na posiedzeniu w dniu .............................. Komisja do spraw Wyróżnień i Nagród
Sportowych sformułowała wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w Swarzędzu o
przyznanie / odmowę przyznania* nagrody / wyróżnienia* dla:
................................................................................................................................
Uzasadnienie przyznania / odmowy przyznania* nagrody / wyróżnienia*:
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Podpisy członków Komisji:
........................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
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UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn.
zm.) tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie:
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011
r., Nr 68, poz. 1167) była już kilkakrotnie zmieniana. Poprzedni tekst jednolity w/w uchwały
został ogłoszony dnia 31 sierpnia 2015 roku (por. uchwała nr XIII/120/2015 w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w
dziedzinie kultury fizycznej, Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz. 5016 z dn. 31.08.2015r.). Następnie,
w dniu 24 listopada 2015 r., uchwałą nr XVI/160/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu,
dokonano kolejnej zmiany rzeczonej uchwały (por. uchwała nr XVI/160/2015 w sprawie
zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie: zasad i trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej, Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7470 z dn. 2.
12.2015r.).
Zaznaczyć winno się, że sporządzenie tekstu jednolitego nie jest aktem stanowienia
prawa, gdyż ma charakter wyłącznie redakcyjny, polega na redakcyjnym uporządkowaniu
tekstu aktu normatywnego.
W związku z powyższym za zasadne należy uznać podjęcie niniejszej uchwały, celem
wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 296 z późn. zm.).
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