Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 31 stycznia 2020r, poz.943

UCHWAŁA NR XVII/132/2020
RADY GMINY GIERAŁTOWICE
z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z póź. zm.)
Rada Gminy Gierałtowice
uchwala co następuje:
§ 1.
Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.
§ 2.
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały Nr XVII/132/2020
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 stycznia 2020r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA, POZBAWIANIA ORAZ WYSOKOŚCI
STYPENDIÓW SPORTOWYCH
§ 1.
1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej za osiągnięcia i wyniki
uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Stypendium służy rozwojowi sportowemu osoby fizycznej, promocji Gminy Gierałtowice na
sportowych arenach świata, Europy i kraju i jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez
nią poziomu sportowego i osiągnięć sportowych.
3. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, która spełni następujące
warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Gierałtowice,
b) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskała jeden z następujących
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub międzynarodową organizację sportową w danej
dyscyplinie sportu:
 I - III miejsce - w Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach, Świata,
Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy oraz innych zawodach porównywalnego
szczebla,
 I - III miejsce - w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
Pucharze Polski oraz innych zawodach porównywalnego szczebla.
4. W przypadku osiągnięcia dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w ust. 3,
przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie najwyższego
wyniku sportowego.
§ 2.
1. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:
a) za zajęcie I miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach
Europy, Pucharze Europy - 300 zł,
b) za zajęcie II - III miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy - 250 zł,
c) za zajęcie I miejsce w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
Pucharze Polski - 200 zł,
d) za zajęcie II – III miejsce na Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, Pucharze Polski - 150 zł.
§ 3.
1. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe będzie określona corocznie w
budżecie Gminy Gierałtowice.
2. Przyznawanie i pozbawianie stypendium sportowego należy do kompetencji Wójta Gminy

Gierałtowice.
3. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
Gminy Gierałtowice i Biuletynie Informacji Publicznej.
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§ 4.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy kierować do Wójta Gminy
Gierałtowice.
Uprawnione do składania wniosku o przyznanie stypendium sportowego są:
a) zainteresowane osoby fizyczne oraz rodzice i przedstawiciele prawni w przypadku osób
niepełnoletnich,
b) zarządy klubów, związków sportowych i stowarzyszeń, których statut zawiera zadania z
zakresu sportu,
Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego
przyznaniem.
§ 5.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego musi zawierać:
a) dane wnioskodawcy,
b) dane osobowe osoby fizycznej,
c) dane o wynikach sportowych, osiągniętych w roku za który został złożony wniosek
o przyznanie stypendium sportowego,
d) zobowiązanie do informowania Wójta Gminy Gierałtowice o zaistniałych
okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium sportowego.
Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć:
a) potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone
przez właściwy związek sportowy,
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy przesyłać pocztą na adres Urzędu
Gminy Gierałtowice (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w biurze podawczym
Urzędu Gminy Gierałtowice, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia roku
kalendarzowego, w którym stypendium ma być wypłacane.
W roku 2020 termin składania wniosków o stypendia ustala się do dnia 29 lutego 2020 roku.
W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium,
wnioskodawca zobowiązane jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania.
§ 6.
Wójt Gminy Gierałtowice rozstrzyga o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w
trybie decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego.
Przyznanie stypendium sportowego nie wyklucza możliwości przyznania mu nagród i
wyróżnień.
Stypendium przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy, w
oparcie o wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym okres stypendialny.
Stypendium może być wypłacone z wyrównaniem od stycznia roku kalendarzowego, w
którym zostało przyznane.
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Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stypendium wypłacane jest w okresach miesięcznych, do dnia 25-go danego miesiąca,
przelewem na wskazany rachunek bankowy (w przypadku osoby nieposiadającego pełnej
zdolności do czynności prawnych, na rachunek wskazany przez opiekuna prawnego
zawodnika).
W celu wypłaty stypendium sportowego Wójta Gminy Gierałtowice zawiera umowę
stypendialną (w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych z
opiekunem prawnym), która określa w szczególności: wysokość stypendium, dane osoby
fizycznej, nr rachunku bankowego na który przekazywane jest stypendium, przesłanki
pozbawienia oraz zwrotu stypendium.
§ 7.
Pozbawienie stypendium może nastąpić w następujących przypadkach:
a) gdy osoba fizyczna została prawomocnie pozbawiona wyniku sportowego, który był
podstawą przyznania nagrody,
b) gdy osoba fizyczna zaprzestała uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został
czasowo bądź dożywotnio zdyskwalifikowany,
c) gdy osoba fizyczna utraciła zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia
lekarskiego z zastrzeżeniem ust 2,
d) gdy osoba fizyczna utraciła status mieszkańca Gminy Gierałtowice.
W przypadku niezdolności zdrowotnej, stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej,
stypendium jest wypłacane nie dłużej niż przez 3 miesiące od stwierdzenia niezdolności
zdrowotnej.
Utrata praw do pobierania stypendium następuje w kolejnym miesiącu, po powstaniu
okoliczności o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem ust. 2.
O pozbawieniu stypendium sportowego decyduje Wójt Gminy w trybie decyzji
administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego.

Załącznik do regulaminu przyznawania, pozbawiana
oraz wysokości stypendiów sportowych
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

I . Dane wnioskodawcy:

Wnioskodawca

……………..……………………………………
(nazwisko i imię lub nazwa klubu/stowarzyszenia)

Adres
zameldowania
lub siedziba

…………………..………………………….……
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

Adres do
korespondencji

………………………..…………………………
(jeśli jest inny niż podany powyżej)

Telefon, mail

potwierdzenie wpływu

……………………………..………………………
(stacjonarny, komórkowy)

II. Dane osobowe kandydata do stypendium:
…………………………………………………………………………………………………………............
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………............
Dokładny adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………............
Data urodzenia, numer PESEL
…………………………………………………………………………………………………………............
Telefon kontaktowy i mail kandydata lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej

III. Informacje o kwalifikacjach sportowych
1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ..........................................................................................
2. Kategoria wiekowa ......................................................................................................................
3. Nazwisko i imię trenera klubowego .............................................................................................

IV. Informacja o wynikach sportowych uzyskanych w …....….. roku

lp.

nazwa zawodów

miejsce
rozgrania
zawodów

Termin
zawodów

Osiągnięcie
/miejsce,
rekord/

V. Załączniki
1. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone przez właściwy
związek sportowy,
2. Oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

……………………………… dnia ……………

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

Oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie wypełniane przez rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej:
Ja niżej podpisany/-na (podać imię i nazwisko)………………………........……………..….. oświadczam,
że wraz ze stale zamieszkującym ze mną dzieckiem (podać imię i nazwisko
dziecka)……………………..........………….., nad którym przysługuje mi władza rodzicielska,
zamieszkuję na terenie Gminy Gierałtowice, gdzie koncentruję swoje sprawy.
……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyznanie dziecku stypendium sportowego za osiągnięte wyniki
w współzawodnictwie sportowym.
……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe, do celów związanych z obsługą tego
wniosku. W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę –– na upublicznienie wizerunku dziecka.
……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania, pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych, stanowiącym Załącznik do uchwały Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia

2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych.
……………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Wiem, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuję mi prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym monecie, oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
wniosku o przyznanie stypendium sportowego. Potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w
Klauzuli informacyjnej.
……………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie wypełniane przez kandydata pełnoletniego:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyznanie mi stypendium sportowego za osiągnięte wyniki
w współzawodnictwie sportowym.
……………………………………
podpis kandydata
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Gierałtowice, gdzie koncentruję swoje sprawy życiowe.
……………………………………
podpis kandydata
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe, do celów związanych z obsługą tego
wniosku. W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę –– na upublicznienie wizerunku.
……………………………………
podpis kandydata
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania, pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych, stanowiącym Załącznik do uchwały Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia
2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych.
……………………………………
podpis kandydata
Wiem, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuję mi prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym monecie, oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
wniosku o przyznanie stypendium sportowego. Potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w
Klauzuli informacyjnej.
……………………………………
podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, że :
1. administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice, z siedzibą w 44-186
Gierałtowice ul. Księdza Roboty 48,
2.

w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych w Urzędzie Gminy Gierałtowice, e-mail : abi@gieraltowice.pl,

3.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia
wniosku przyznanie stypendium sportowego, złożonego zgodnie w Uchwałą Rady Gminy
Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania,
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz ewentualnego przyznania tego stypendium
i korzystania z niego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa,

5.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej,

6.

zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, a po takim odwołaniu do czasu
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego,

7.

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

