
UCHWAŁA NR XLII/395/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 września 2017 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, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.

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 (t. j. 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 (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale 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 2016 r., poz. 7601) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się treść § 2 ust. 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„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.”;

2) Zmienia się treść § 2 ust. 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„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.”;

3)  W Załączniku nr 1 do uchwały ("Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych.") wprowadza się 
następujące zmiany:
a) § 3 ust. 3 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„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 zawodnika:

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 zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych 
oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu 
stypendium i jego wysokości lub o jego nieprzyznaniu. ”,
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b) § 3 ust. 6 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o stypendium;
3) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.”,

c) § 3 ust. 7 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„7. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.”,

d) § 4 ust. 4 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków, niezwłocznie przedkłada swoje propozycje 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w formie protokołu zawierającego: imię i nazwisko 
oraz rok urodzenia zawodnika, uprawianą dyscyplinę sportową oraz propozycję 
miesięcznej kwoty stypendium lub informację o propozycji nieprzyznania stypendium.”,

e) w § 4, po ust. 4 Załącznika nr 1, dodaje się ust. 5 oraz ust. 6, które otrzymują brzmienie:

„5. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium lub o jego nieprzyznaniu podejmuje 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, po zapoznaniu się z protokołem Komisji, o którym 
mowa w § 4 ust. 4.

6. Podejmując decyzję, o której mowa w § 4 ust. 5, bierze się pod uwagę m. in.: 
znaczenie dyscypliny sportowej dla promocji Swarzędza i rozwoju sportu w Swarzędzu 
oraz charakter dyscypliny sportowej np. czy jest to dyscyplina olimpijska.”,

f) § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium 
sportowego przechowuje Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.”.

4)  W Załączniku nr 2 do uchwały ("Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania 
wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz określenia rodzajów wyróżnień 
i wysokości nagród.") wprowadza się następujące zmiany:
a) § 3 ust. 2 Załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O wysokości nagród w przypadku osiągnięć niewymienionych w § 3 ust. 1 decyduje 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, po zapoznaniu się z propozycją Komisji do spraw 
Wyróżnień i Nagród Sportowych.”,

b) § 5 ust. 1 Załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać: stowarzyszenia kultury 
fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Swarzędzu.”,

c) § 5 ust. 3 Załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
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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 przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu 
wyróżnienia lub nagrody i jej wysokości lub o ich nieprzyznaniu.”,

d) § 5 ust. 6 Załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
a) złożenia po terminie;
b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę lub wyróżnienie;
c) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.”,

e) § 5 ust. 7 Załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„7. Wzór wniosku o nagrodę lub wyróżnienie stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu.”,

f) § 6 ust. 4 Załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja po zaopiniowaniu wniosków niezwłocznie przedkłada swoje propozycje 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w formie protokołu zawierającego: imię i nazwisko 
oraz rok urodzenia zawodnika, uprawianą dyscyplinę sportową oraz propozycję wysokości 
nagrody lub przyznania wyróżnienia bądź informację o propozycji nieprzyznania nagrody 
lub wyróżnienia.”,

g) w § 6, po ust. 4 Załącznika nr 2, dodaje się ust. 5 oraz ust. 6, które otrzymują brzmienie:

„5. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody lub przyznaniu wyróżnienia bądź o ich 
nieprzyznaniu podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, po zapoznaniu się 
z protokołem Komisji, o którym mowa w § 6 ust. 4.

6. Podejmując decyzję, o której mowa w § 6 ust. 5, bierze się pod uwagę m. in.: 
znaczenie dyscypliny sportowej dla promocji Swarzędza i rozwoju sportu w Swarzędzu 
oraz charakter dyscypliny sportowej np. czy jest to dyscyplina olimpijska.”.

5)  W Regulaminie w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz 
wysokości stypendiów sportowych, stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały, zmienia się 
treść załącznika o którym mowa w § 3 ust. 7 wskazanego wyżej regulaminu, którego nową 
treść określa "Załącznik nr I" do niniejszej uchwały pt.: "Wniosek o przyznanie stypendium 
sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym.";

6) W Regulaminie w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne 
osiągnięcia sportowe oraz określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do uchwały, zmienia się treść załącznika o którym mowa w § 
5 ust. 7 wskazanego wyżej regulaminu, którego nową treść określa "Załącznik nr II" do 
niniejszej uchwały pt.: "Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub 
krajowym.".
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§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik nr I do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLII/395/2017 z dn. 26.09.2017 r. 

  

Załącznik 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. 
 
Dotyczy stypendiów na rok ………… (wypełnia UMiG w Swarzędzu) 

 

I. Dane wnioskodawcy: 
 

1. Nazwa wnioskodawcy (np. klub, związek sportowy): 
 

…………………………………………..…………………………………………… 

 
2. Dane teleadresowe: 

 
Ulica ………………………………………..…………….. nr ……… 

 

Kod pocztowy … - …… Miejscowość ……………………………… 
 

Telefon kontaktowy …………………. 
 

E-mail ……………………………… 
 

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

 
 

II . Dane osobowe zawodnika: 
 

1.  Imiona i nazwisko ……………………………………………………………..………... 

2.   Nazwisko rodowe ...……………………………………………………………………. 

3. Imiona rodziców………………………………………………………………………... 

4. Data i miejsce urodzenia …………………………………………..…………………… 

5. Adres zameldowania …………………………………………………………………… 

6. Adres zamieszkania …………………………………………………….………………. 

7. PESEL………………………..………………………………………………………….                   

8.   NIP ……………………………………………………………………………………… 

9. Nazwa banku i nr oddziału ……………………………………………………………... 

10. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………. 

11. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………… 

12. Nazwa urzędu skarbowego ……………………………………………………………... 
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III. Informacje o kwalifikacjach sportowych: 
 

1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ……………………………………..................... 

2. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………. 

3. Klasa sportowa………………………………………………………………………….. 

4. Nr licencji zawodniczej ………………………………………………………………… 

5. Nazwisko i imię trenera klubowego ……………………………………………………. 

6. Nazwa klubu/stowarzyszenia, do którego należy zawodnik …………………………… 

7. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika w ostatnich dwóch latach - podać rok, 

wysokość i czas przyznania: 

…...………………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………... 

IV. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku poprzedzającym rok wnioskowanego 

stypendium: 

 

1. Proszę wymienić uzyskane miejsce w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę     

zawodów: 

………………………………………………………..……………………………………. 

……………………………………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………...………………………… 

2. Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej na rok wnioskowanego  

      stypendium: 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….……………………………………………………….. . 

V. Plan startów i przygotowań na rok wnioskowanego stypendium: 
 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
 

VI. Oświadczenia: 
1. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz przekazanie do publicznej 

wiadomości informacji o przyznaniu stypendium i jego wysokości lub o jego nieprzyznaniu. 

 

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

Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika (np. potwierdzona przez zawodnika 

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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Załącznik nr II do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLII/395/2017 z dn. 26.09.2017 r.
  

Załącznik 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 lub wyróżnienia dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym. 
 
Dotyczy nagród lub wyróżnień za rok ………… (wypełnia UMiG w Swarzędzu) 

 
I. Dane wnioskodawcy: 
 

1. Nazwa wnioskodawcy (np. klub, związek sportowy): 
 

…………………………………………..…………………………………………… 

 
2. Dane teleadresowe: 

 
Ulica ………………………………………..…………….. nr ……… 

 

Kod pocztowy … - …… Miejscowość ……………………………… 
 

Telefon kontaktowy …………………. 
 

E-mail ……………………………… 
 
 
 

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

 
 

II . Dane osobowe zawodnika: 
 

1.  Imiona i nazwisko ……………………………………………………………..………... 

2.   Nazwisko rodowe ...……………………………………………………………………. 

3. Imiona rodziców………………………………………………………………………... 

4. Data i miejsce urodzenia …………………………………………..…………………… 

5. Adres zameldowania …………………………………………………………………… 

6. Adres zamieszkania …………………………………………………….………………. 

7. PESEL………………………..………………………………………………………….                   

8.   NIP ……………………………………………………………………………………… 

9. Nazwa banku i nr oddziału ……………………………………………………………... 

10. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………. 

11. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………… 

12. Nazwa urzędu skarbowego ……………………………………………………………... 
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III. Informacje o kwalifikacjach sportowych: 
 

1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ……………………………………..................... 

2. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………. 

3. Klasa sportowa………………………………………………………………………….. 

4. Nr licencji zawodniczej ………………………………………………………………… 

5. Nazwisko i imię trenera klubowego……………………………………………………. 

6. Nazwa klubu/stowarzyszenia, do którego należy zawodnik …………………………… 

7. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika w ostatnich dwóch latach - podać rok, 

wysokość i czas przyznania: 

….....………………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………….... 
 

IV. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku bieżącym: 
 

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. Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz przekazanie           

do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody i jej wysokości 

lub o ich nieprzyznaniu. 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika (np. potwierdzona przez zawodnika 

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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UZASADNIENIE

W wyniku kilkuletnich doświadczeń zauważono potrzebę uzupełnienia i doprecyzowania

zapisów 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. Uwzględniając uwagi

Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Komisji ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych oraz

Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu, Burmistrz Miasta i Gminy

Swarzędz proponuje uzupełnienie dotychczasowych zapisów. Zmiany dotyczą zarówno

treści wniosków jak i regulaminów.
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