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UCHWAŁA NR XLVIV471/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób
fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
póz. 1875 zpóżn.zm.) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r.
póz. 1463 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ l. l. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia poniższe kryteria:
l) jest zrzeszona w klubie sportowym lub związku sportowym działającym na terenie Gminy Kluczbork,
2) osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

w rozumieniu ust. 2.

2. Przez osobę fizyczną, która osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym, rozumie się osobę fizyczną spełniającą jedno z poniższych kryteriów:

l) jest członkiem kadry narodowej;
2) reprezentowała Polskę w cyklu eliminacji i zawodach mistrzowskich w grach zespołowych;
3) zajęła I, II III lub IV miejsce w zawodach indywidualnych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim;
4) jest czynnym zawodnikiem klubu sportowego, który uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach ligowych

ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim;

5) zajęła w rywalizacji na szczebu krajowym lub międznarodowym miejsce punktowane w sportach
olimpijskich.

§ 2. l. Stypendium sportowe przyznaje i pozbawia Burmistrz Miasta Kluczborka.
2. Burmistrz powołuje komisję do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego

w składzie:

l) dwóch przedstawicieli Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, oraz po jednym przedstawicielu
z pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej w Kluczborku;

2) dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku;
3) przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.

3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać osoby fi2yczne i prawne.
4. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w terminie do

30 września danego roku kalendarzowego na rok następny.
5. Wzór wniosku zawiera załącznik do uchwały.

6. Burmistrz może wyznaczyć dodatkowy termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium
sportowego.

§3.1. Pozbawienie stypendium może nastąpić z urzędu lub na wniosek podmiotów uprawnionych do
zgłoszenia wniosku o przyznanie stypendium, w przypadku, gdy osoba fizyczna:

l) odmówiła udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich;
2) przestała być członkiem klubu lub związku sportowego, o którym mowa w § l ust. l pkt 2;
3) utraciła zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego;
4) została zdyskwalifikowany dożywotnio lub czasowo;
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5) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego;

6) zrezygnowała z uprawiania sportu;

7) została zawieszona w prawach zawodnika, zgodnie przepisami i regulaminami sportowymi;

8) została czasowo wypożyczona do innego klubu.

2. Wypłatę stypendium wznawia się w przypadku ustania przyczyn będących podstawą pozbawienia
stypendium.

3. Wypłata stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
ustały przyczyny pozbawienia stypendium.

4. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza, o którym mowa w ust. l pkt 3, może być wypłacone
stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

§ 4. l. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres do 12 miesięcy w ciągu roku budżetowego.

2. Stypendium wypłacane jest do końca każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta lub na konto
zawodnika lub jego opiekuna prawnego.

3. W przypadku przyznania bądź pozbawienia stypendium w trakcie miesiąca stypendium wypłacane jest
w stosunku proporcjonalnym do ilości dni jego przysługiwania w danym miesiącu.

§ 5. Wysokość stypendium sportowego może wynosić miesięcznie od 300 do 2500 zł brutto. Wysokość
stypendium sportowego proponuje komisja, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 6. Łączna kwota przyznanych stypendiów w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć
planowanych kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 7. Traci moc:

l) Uchwała Nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad, trybu
przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych,

2) Uchwała Nr XXXIII/309/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla
osób fizycznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§9. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicząc Rad

Miejski^^Kl rku

Janusz Kędzia
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/471/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 marca 2018 r.

WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego
Dane kandydata do stypendium:

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

c Osiągnięcia kandydata w okresie od 11 listopada roku poprzedniego do dnia zgłoszenia wniosku
(w kolejności od najważniejszych):

c

Załączniki (np. kserokopie dyplomów):

data i miejscowość podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi
administracyjnej stypendium

podpis kandydata
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UCHWAŁA NR LI/512/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości
stypendiów sportowych dla osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. póz. 994 z późn.zm.) i art. 31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z2017r.
póz. 1463 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ l. W Uchwale Nr XLVII/471/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych w § 2 po
ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez
komisję może przyznać stypendium sportowe osobie niespełniającej kryteriów określonych w § l
ust. 2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski
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UCHWAŁA NR XIII/227/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości
stypendiów sportowych dla osób fiz^xznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
póz. 506 z późn.zm.) i art. 31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. póz. 1468)
Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ l. W Uchwale Nr XLVII/471/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
wprowadza się następujące zmiany:

l) w § l ust. l otrzymuje brzmienie:

I?„l. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która osiąga wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w rozumieniu ust. 2 i spełnia
jedno z poniższych kryteriów:

l) mieszka na terenie Gminy Kluczbork i jest zrzeszona w klubie sportowym lub związku sportowym
działającym na j ej terenie,

2) mieszka na terenie Gminy Kluczbork i jest zrzeszona w klubie sportowym lub związku sportowym
działającym poza jej terenem oraz nie otrzymuje innego wsparcia od gminy Kluczbork na rozwój
sportowych uzdolnień.";

2) w § 3 ust. l po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

,,9) złożyła wniosek o pozbawienie jej stypendium.";

3) załącznik do uchwały Nr XLVII/471/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób
fizycznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik
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Załącznik do uchwały Nr XIII/227/19
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 października 2019 r.

o przyznanie stypendium sportowego

Dane do stypendium (obowiązkowe):

Imię i nazwisko kandydata;

Adres zsmieszksnis:

Telefon kontaktowy:

Przynależność do klubu (nazwa) z siedzibą w (miejscowość) / uprawniana dyscyplina sportu:

Osiągnięcia kandydata w okresie od 11 listopada roku poprzedniego do dnia zgłoszenia
wniosku (w kolejności od najważniejszych):

Obowiązkowe załączniki do wniosku (np. kserokopie dyplomów, wydruk wyników ze
strony związku sportowego):

data i miejscowość podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
obsługi administracyjnej stypendium

podpis kandydata
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InformaciaAot. ochrony danych

dot.: przyznania stypendium sportowego
zgodnie z uchwałą nr XLVII/471/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018r. w sprawie
zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych

(z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia 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
("RODO") Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że:

l. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Miejskim w Kluczborku jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork,
nr tel. 77 418-14-81, adres e-mail: um@kluczbork.pl

2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim w Kluczborku są
przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych ,
którym jest pan Andrzej Pawłowicz (adres e-mait: rodo@kluczbork.pl)

3. Celem przetwarzania Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest realizacja wypłaty
stypendium sportowego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku nr XLVII/471/18.
Pani/Pana i dziecka dane będą przetwarzane w związku z realizacją w/w uchwały. Podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. l lit. b. oraz e. RODO.

4. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przekazywane będą tylko organom publicznym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Nie przekazujemy Pani/Pana i dziecka danych osobowych poza teren Polski.
6. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przechowywane będą na czas realizacji uchwały oraz

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, jak i przez okres
przewidziany przez jednolity rzeczowy wykaz akt zatwierdzony przez Archiwum Państwowe
w Opolu.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana i dziecka danych osobowych przysługuje Pani/Panu;
prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) danych
prawo do usunięcia danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) -
w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana i dziecka dane niezgodnie
z prawem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wypłaty
stypendium. Odmowa podania danych będzie skutkować odmową przekazania stypendium.

9. Przetwarzanie Pani/Pana i dziecka danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznatem/am się z powyższymi informacjami.

•

•

data i czytelny podpis


