
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2019 r, poz. 1468 z późn. zm.1)) uchwala   się, co następuje: 

§ 1.  Gmina Miejska Starogard Gdański przyznaje stypendia sportowe osobom fizycznym, zawodnikom - 
członkom klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Starogard Gdański lub zawodnikom działającym na 
rzecz promocji miasta Starogard Gdański. 

§ 2.  Wnioski o stypendium mogą składać: 

1) stowarzyszenia kultury fizycznej - w przypadku zawodnika zrzeszonego; 

2) zawodnicy, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego - rodzice zawodnika/opiekunowie prawni - 
w przypadku zawodników niezrzeszonych. 

§ 3. 1. Wniosek o stypendium składa się w ciągu 60 dni od uzyskania wyniku sportowego uprawniającego 
do stypendium. 

2. Rozpatrywanie wniosków o stypendia odbywa się na bieżąco. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

4. Jeden zawodnik może otrzymać w ciągu roku kalendarzowego tylko jedno stypendium. 

5. Stypendium wypłaca się jednorazowo. 

6. Stypendium przyznaje się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański. 

§ 4. 1. Stypendium przyznaje się w kategoriach juniorów, młodzieżowców i seniorów. 

2. Stypendium przyznaje się na podstawie wniosku, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla 
jednostki samorządu terytorialnego, według kryteriów i wysokości określonej poniżej: 

Lp. ranga 
zawodów 

wysokość  jednorazowego 
stypendium 
(w złotych) 

w dyscyplinach zrzeszonych 
w Polskich Związkach Sportowych 

w tym m.in: siatkówka, 
koszykówka, piłka nożna, piłka 

ręczna, pływanie,  
 pięciobój, LA, tenis stołowy, tenis 

ziemny, strzelectwo sportowe, boks, 
jeździectwo, kick-boxing, 

akrobatyka sportowa 

wysokość  jednorazowego stypendium 
(w złotych) 

w dyscyplinach niezrzeszonych 
w Polskich Związkach Sportowych 

w tym m.in: dwubój, trójbój, czwórbój,  
combat kalaki, kulturystyka, trójbój 

siłowy 

 
1 

2 3 4 

1. zdobyty medal 
na Igrzyskach 
Olimpijskich 

50.000 x 

2. udział w 
Igrzyskach 
Olimpijskich 

12.000 x 

3. zdobyty medal 
na 

8.000 2.000 

 
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019, poz. 1495 i poz. 2251. 



Mistrzostwach 
Świata 

4. udział w 
Mistrzostwach 
Świata 

5.000 x 

5. zdobyty medal 
na 
Mistrzostwach 
Europy 

7.000 1.000 

6. udział w 
Mistrzostwach 
Europy 

4.000 x 

7. I miejsce na 
Mistrzostwach 
Polski 

500 300 

8. II miejsce na 
Mistrzostwach 
Polski 

400 300 

9. III miejsce na 
Mistrzostwach 
Polski 

300 300 

10. I miejsce na 
Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie 
Młodzieży 

400 200 

11. II miejsce na 
Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie 
Młodzieży 

300 200 

12. III miejsce na 
Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie 
Młodzieży 

200 200 

§ 5.  Pozbawienie stypendium może nastąpić w przypadku gdy: 

1) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów, 

2) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 

3) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego 
lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naruszył dobre imię Gminy Miejskiej Starogard Gdański, 

4) zawodnik zostanie skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. 

§ 6.  Stypendium przyznaje i pozbawia Prezydent Miasta. 

§ 7. 1.   Traci moc Uchwała Nr XLIX/468/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 



3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Starogard Gdański 

 
 

Anna Benert 

 



 

Uzasadnienie  

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r, poz.1263  z późn. 
zm.) samorządy mogą ustanawiać  i finansować stypendia sportowe za osiągnięcia sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego 
oraz osiągnięty wynik sportowy. Utalentowani sportowcy są nadzieją na kontynuowanie sportowych tradycji 
Starogardu Gdańskiego, tym bardziej, że swymi umiejętnościami i wytrwałością zdobywają  najwyższe laury 
sportowe. Wspieranie najwybitniejszych zawodników, członków klubów sportowych, których siedzibą jest 
miasto Starogard Gdański a także zawodników działających na rzecz promocji miasta Starogard Gdański 
poprzez fundowanie im stypendiów sportowych, stanowi podstawowe zadanie Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki na realizację uchwały 
w roku 2020 zaplanowano w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w kwocie 12.000 zł.



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Starogard Gdański 

z dnia....................2020 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowo. Wnioski nieczytelne nie będą 
rozpatrywane. 

Przynależność klubowa (TAK/NIE)* 

(Jeżeli zaznaczono „TAK” należy wpisać w pkt I dane klubu sportowego. Jeżeli „NIE” dane 
zawodnika niezrzeszonego). 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa klubu lub imię i nazwisko…..................………………...………………………………….. 

2. Adres wnioskodawcy ................................................................................................................. 

3. Osoba do kontaktów roboczych (imię i nazwisko, nr tel. i e-mail).................................................... 

II. Informacje o zawodniku: 

1. Imię i nazwisko ...................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania ……………..…………….…………………………………………................ 

3. PESEL ……………………..…………………..…………………………………………................ 

4. Nr konta bankowego i nazwa banku zawodnika lub rodzica (w przypadku zawodnika niepełnoletniego) 
.............................................................................................................................................. 

5. Dyscyplina sportu.................................................................................................................... 

6. Kategoria wiekowa (senior/junior/młodzieżowiec)    ...................................................................... 

III. Uzasadnienie wniosku (m.in. osiągnięty wynik sportowy, dokładna nazwa zawodów, miejsce i data 
rozgrywania zawodów, zdobyte miejsce, kategoria wiekowa itp.) 

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

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

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

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

IV. Załączniki: 

wydrukowany komunikat końcowy lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika 
(dyplom nie stanowi dokumentu potwierdzającego wynik) 

       

        (pieczęć i podpis wnioskodawcy) 

V. Zgoda na przetwarzanie danych zawodnika 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, 
którym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard 
Gdański, moich (gdy zawodnik jest pełnoletni) / .................................... (w wykropkowanym miejscu należy 
wpisać imię i nazwisko zawodnika, gdy nie jest on pełnoletni) * danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego. Powyższa zgoda została wyrażona 
dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 



W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

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

(data i podpis zawodnika lub opiekuna prawnego) 

*(niepotrzebne skreślić) 

VI. Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której 
działa Prezydent Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańskiej 6, 83-200 Starogard Gdański. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: 

a) telefonicznie: 58 530 6055, 

b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl, 

c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6. 

3. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium sportowe oraz ewentualnego 
przyznania tego stypendium i korzystania z niego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie 
dobrowolnie wyrażonej zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określania zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom, którym zostało powierzone przetwarzanie danych 
na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, 
a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

᠆ dostępu do swoich danych osobowych, 

᠆ sprostowania danych, 

᠆ usunięcia danych, 

᠆ ograniczenia przetwarzania danych, 

᠆ wniesienia sprzeciwu, 

᠆ przenoszenia danych, 

᠆ cofnięcia zgody. 

7. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych 
z przeprowadzeniem procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.




