
UCHWAŁA NR XXXIV/269/17
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie okresowych stypendiów sportowych

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i poz. 1600) Rada 
Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powiat Brzeski przyznaje okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych (zawodników) osiągających 
wysokie wyniki sportowe.

2. Zasady przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych oraz ich wysokość określa 
niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom, stale zamieszkałym na terenie Powiatu Brzeskiego.

2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział  we współzawodnictwie sportowym w danej 
dziedzinie sportu który:

1) w chwili przyznania stypendium nie ukończył 28 lat;

2) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym.

3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego 
dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania 
w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie wymienionym w § 2 ust. 2.

4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we 
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego, którego 
jest członkiem.

2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do 
wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy oraz dokumenty 
potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.

3. Wzór wniosku o stypendium dla zawodnika stanowi załącznik niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu Brzeskiego.

2. Zarząd Powiatu Brzeskiego podejmuje uchwałę w sprawie stypendium i jego wysokości po zapoznaniu się 
z wnioskiem.

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy.

2. Stypendium może być przyznane do wysokości 1500 zł miesięcznie.

3. Jeden zawodnik może otrzymać tylko jedno stypendium.

§ 6. 1. Określając wysokość stypendium bierze się pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika 
oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.

2. Zarząd Powiatu Brzeskiego przyznaje stypendium w ramach środków zabezpieczonych w budżecie powiatu 
na dany rok.

§ 7. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów 
i przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania Powiatu Brzeskiego.

§ 8. 1. Zarząd Powiatu Brzeskiego pozbawia zawodnika prawa do stypendium jeżeli:

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów, chyba że niezdolność ta wywołana została kontuzją 
nabytą w trakcie udziału w zawodach lub treningu;
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2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego związku 
sportowego;

3) zawodnik zaprzestał startów lub treningów;

4) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony prawa zawodnika;

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub 
ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imie powiatu lub klubu sportowego.

2. Zarząd Powiatu może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna pozbawienia. Przywrócenie 
prawa do stypendium następuje od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie. Stypendium za okres, za który zawodnik 
był pozbawiony prawa do stypendium, nie podlega wypłaceniu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk

Id: 8E68CA7D-0308-4253-AE80-FF67726CF23C. Podpisany Strona 2



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/269/17

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 26 października 2017 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

I. Dane osobowe wnioskodawcy:

1) nazwa ................................................................................................................................................................

2) adres siedziby ....................................................................................................................................................

3) adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby) ...............................................................

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

4) telefon kontaktowy ........................................, tel. kom. ...................................................................................

5) e-mail ................................................................................................................................................................

II. Dane osobowe zawodnika:

6) imię i nazwisko .................................................................................................................................................

7) data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................................

8) adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) ...............................................................

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

9) adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania) ................................................................

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

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

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

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

kontynuację nauki – oryginał) ...............................................................................................................................

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

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

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

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

III. Osiągnięcia sportowe zawodnika:

Dyscyplina, konkurencja .......................................................................................................................................

Informacje o istotnych osiągnięciach w roku w zawodach międzynarodowych ......................................................

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

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

* niepotrzebne skreślić
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UWAGA! Do informacji o istotnych osiągnięciach zawodnika należy dołączyć:

1) kserokopie dokumentów potwierdzające opisane poniżej osiągnięcia wyników sportowych, poświadczone za
zgodność z orginałem,

2) oświadczenie klubu sportowego/organizacji sportowej o przynależności sportowca do wskazanego we wniosku
klubu sportowego/ogranizacji sportowej (jeżeli należy do klubu sportowego),

3) dokumenty potwierdzające posiadane przez w/w aktualnej licencji zawodniczej, klasy sportowej (jeżeli
zawodnik posiada licencję),

4) program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium,

5) zobowiązanie do informowania Zarządu Powiatu Brzeskiego o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem
lub cofnięciem stypendium.
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OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej 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 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922).

3. Zobowiązuję się do promocji Powiatu Brzeskiego poprzez swoje osiągnięcia sportowe.

4. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu i poprawiania swoich danych
podanych we wniosku.

5. Zobowiązuję się do poinformowania Wnioskodawcy lub Zarządu Powiatu Brzeskiego o zaistniałych
okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub pozbawiania stypendium sportowego.

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w uchwale Nr XXXIV/269/17 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych.

...........................................................................
(data i czytelny podpis zawodnika)
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1. Świadom(a) odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam,
że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Zobowiązuję się do poinformowania Zarządu Powiatu Brzeskiego o zaistniałych okolicznościach, prowadzących
do wstrzymania lub 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 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922).

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się informacjami zawartymi w uchwale Nr XXXIV/269/17 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 26 października 2017 r., w sprawie okresowych stypendiów sportowych .

5. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu i poprawiania danych
podanych we wniosku.

.............................................................................................................................
data, miejscowość i czytelny podpis składającego wniosek (pieczątka)
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