UCHWAŁA NR 32/III/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe, osiągnięte
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2.
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych określa regulamin,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 343/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/III/2018
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Regulamin stypendiów sportowych Gminy Piaseczno
§ 1.
1. Regulamin określa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, dla osób
fizycznych reprezentujących Gminę Piaseczno, osiągających znaczące wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, finansowanych z budżetu Gminy
Piaseczno, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych.
2. Stypendia są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w danej
dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.
3. O stypendia sportowe zgodnie z niniejszym regulaminem mogą ubiegać się osoby, które są
mieszkańcami Gminy Piaseczno, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2.
4. Przyznania i pozbawiania stypendium dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w formie
decyzji administracyjnej, na podstawie opinii powołanej przez siebie Komisji Kwalifikacyjnej.
5. Komisję kwalifikacyjną powołuje Burmistrz Zarządzeniem.
6. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
7. Przewodniczącego Komisji wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
8. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi GOSIR Piaseczno.
§ 2.
Przepisy niniejszego regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego
w niej stypendium sportowego, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników ani zobowiązań
organów Gminy Piaseczno do ich przyznania.
§ 3.
Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na stypendia sportowe, planowanych corocznie
w budżecie Gminy Piaseczno uzależniona jest od jej możliwości budżetowych.
§ 4.
Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mieszkańcem Gminy Piaseczno - posiada dowód stałego zameldowania - wraz
z wnioskiem składa oświadczenie, że rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.
2) zawodnik lub rodzic/opiekun prawny zawodnika, który nie posiada stałego zameldowania
w Gminie Piaseczno, ale rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Piasecznie i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich
zamieszkania jest Gmina Piaseczno, jest zobowiązany okazać podczas składania wniosku
jeden z poniższych dokumentów:

Id: 0DC1FC03-F7B1-4FDE-807A-38C9ADAFB4B4. Podpisany

Strona 1

a) kserokopię lub oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy
z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i wskazaniem adresu
zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno;
b) w przypadku rozliczania się droga elektroniczną, należy okazać wydrukowaną pierwszą stronę
formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz
z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub
okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Piasecznie.
c) wnioskodawca, który zamieszkał na terenie Gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia
wniosku zamiast pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT okazuje formularz ZAP-3
z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie. W takim
przypadku konieczne jest udokumentowanie reprezentowania Gminy Piaseczno w okresie,
za który wnioskodawca ubiega się o stypendium.
3) nie jest reprezentantem tej samej dyscypliny w innej gminie lub mieście.
4) uprawia daną dyscyplinę sportu na podstawie licencji lub bez (jeśli przyjęte w danym związku
sportowym zasady współzawodnictwa dopuszczają taką formę).
5) posiada status amatora.
6) do dnia 31 grudnia roku, za który jest składany wniosek, ma ukończone 13 lat, ale nie
przekroczył 25 roku życia.
7) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przez co rozumie się:
7.1. SPORT INDYWIDUALNY:
a) udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, uniwersjadzie,
b) zajęcie miejsca 1 – 8 w mistrzostwach świata lub w mistrzostwach Europy,
c) zajęcie miejsca 1 – 3 w pucharze świata lub w pucharze Europy,
d) zajęcie miejsca 1 – 3 w mistrzostwach Polski,
e) zajecie miejsca 1 - 3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
f) zajęcie miejsca 1 – 3 w mistrzostwach Mazowsza,
g) w przypadku sportu osób niepełnosprawnych stypendystą może zostać zawodnik, który
spełnia powyższe warunki, ale nie ma zastosowania § 5 niniejszego Regulaminu.
7.2. SPORT ZESPOŁOWY – przyznanie stypendium dotyczy całej drużyny:
a) udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, uniwersjadzie,
b) zajęcie miejsca 1 – 8 w mistrzostwach świata lub w mistrzostwach Europy,
c) zajęcie miejsca 1 – 3 w pucharze świata lub w pucharze Europy,
d) zajęcie miejsca 1 – 3 w mistrzostwach Polski,
e) zajecie miejsca 1 - 3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
f) zajęcie miejsca 1 – 3 w mistrzostwach Mazowsza,
g) zajęcie miejsca 1 – 3 w mistrzostwach wojewódzkich w kategoriach młodzieżowych
h) w przypadku sportu osób niepełnosprawnych stypendystą może zostać zawodnik, który
spełnia powyższe warunki, ale nie ma zastosowania § 5 niniejszego Regulaminu.
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8. Nie pobiera stypendium z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego w tej samej
dyscyplinie.
§ 5.
Zawodnik może otrzymywać stypendium, jeśli w zawodach, o których mowa w § 4 pkt 7
uczestniczyło, co najmniej:
- 6 zawodników w konkurencjach indywidualnych z uwzględnieniem eliminacji,
- 8 drużyn w konkurencjach zespołowych
- 8 państw
§ 6.
1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: stowarzyszenie sportowe, pełnoletni
zawodnik lub opiekun prawny małoletniego zawodnika.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku dołącza się:
a. Potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydane przez właściwy związek
sportowy, zawierające imię, nazwisko, nazwę i datę zawodów, dyscyplinę i konkurencję
sportową, zajęte miejsce, liczbę osób startujących w danej konkurencji.
b. Opinie stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych.
c. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o
okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.
d. Oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej
dyscyplinie.
e. Do wniosku dołącza się program szkolenia stypendysty.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w ciągu 7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.
5. Wnioski, w których braki formalne nie zostaną usunięte pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. W danym roku można złożyć jeden wniosek.
7. Złożone wnioski nie będą zwracane wnioskodawcy.
§ 7.
1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na
który przyznawane jest stypendium, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piasecznie,
przy ul. Gen W. Sikorskiego 20, gdzie są sprawdzane pod względem formalnym.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
wyznaczyć inny termin składania wniosków oraz wyznaczyć dodatkowy termin ich składania.
W takich przypadkach ustala się okres, na który przyznaje się stypendium krótszy niż 12
miesięcy.
3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez komisję kwalifikacyjną do dnia 31 stycznia następnego
roku.
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
5. W informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku podaje się:
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- w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie – informację o przyznaniu stypendium,
jego wysokości i okresie, na jaki jest przyznane,
- w przypadku wniosku rozpatrzonego negatywnie – uzasadnienie odmowy przyznania
stypendium.
6. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników podlega
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno i Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Piasecznie oraz na ich stronach internetowych.
7. Zawodnik, któremu przyznane zostanie stypendium udostępnia swój wizerunek na potrzeby
działań związanych z promocją Gminy Piaseczno.
§ 8.
1. Stypendium przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż dany rok kalendarzowy.
2. Zawodnik może pobierać wyłącznie jedno stypendium przyznane na podstawie niniejszego
Regulaminu.
3. Przyznanie zawodnikowi stypendium wyklucza możliwość przyznania nagrody lub
wyróżnienia.
§ 9.
1. Stypendium jest wypłacane przez GOSIR w Piasecznie na podstawie decyzji administracyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Stypendium sportowe wypłacane jest z góry, w transzach miesięcznych przelewem, do 25-go
dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o stypendium, nie
wcześniej jednak niż po uprawomocnieniu się danej decyzji. Wypłata ostatniej transzy
następuje nie później niż do końca listopada każdego roku kalendarzowego.
3. Od kwoty stypendium odprowadza się należne zobowiązania publiczno – prawne,
w szczególności składki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne oraz
ubezpieczenie.
§ 10.
Zawodnik otrzymujący stypendium, jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem program
szkolenia oraz godnie reprezentować Gminę Piaseczno.
§ 11.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno pozbawia zawodnika stypendium w następujących przypadkach:
1. Zawodnik nie realizuje przyjętego planu szkolenia.
2. Zawodnik został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
3. Osiągnięcia zawodnika, będące podstawą przyznania stypendium, okażą się zdobyte
w sposób niezgodny z etyką sportową i zasadami współzawodnictwa sportowego, w tym
za stosowanie dopingu, za co zawodnik został prawomocnie ukarany dyscyplinarnie.
§ 12.
W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, a mających znaczenie dla realizacji uchwały,
decyduje Burmistrz Miasta i Gminy w Piasecznie w porozumieniu z Komisją Kwalifikacyjną.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 32/III/2018
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Pieczęć klubu/stowarzyszenia sportowego

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe
Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym – komputerowo, maszynowo lub ręcznie

I.

Dane zawodnika
1. Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Uprawiana dyscyplina sportu
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Miejsce nauki/pracy
……………………………………………………………………………………………………………………
8. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
……………………………………………………………………………………………………………………
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II.

Uzasadnienie wniosku

MAKSYMALNIE 3 NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI SPORTOWE KANDYDATA KWALIFIKUJĄCE DO
PRZYZNANIA STYPENDIUM

L.p.

Nazwa, data,
miejsce imprezy

Dyscyplina
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Wynik (miejsce)
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III.

Oświadczenia ZAWODNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych zawartych we
wniosku o przyznanie stypendium sportowego, 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.
2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie informacji o przyznanym mi/dziecku
stypendium sportowym.
3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego/dziecka wizerunku zgodnie
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1191
ze zm.), związanego z przyznanym mi stypendium sportowym zgodnie z niniejszym
wnioskiem.
4. Zobowiązuję się do realizacji programu szkoleniowego oraz do natychmiastowego
poinformowania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o wszelkich okolicznościach
skutkujących pozbawieniem mnie/mojego dziecka stypendium sportowego,
wynikających z § 11 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Piaseczno – zał.
Nr 1, Uchwały Nr ………………. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia………….……..……....
5. Oświadczam, że nie pobieram/moje dziecko nie pobiera dodatkowych stypendiów
sportowych z budżetu państwa lub innych źródeł.
6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym. Potwierdzam prawdziwość danych podanych we wniosku oraz
załącznikach do niego.
7. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy
w Piasecznie oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, danych
osobowych wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium
sportowego i wydania decyzji w tym zakresie dla mojego dziecka/zawodnika.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a faktu, że przysługuje mi prawo
do tych danych osobowych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na bezpłatne
wykorzystanie materiałów audiowizualnych z udziałem mojego dziecka/zawodnika
zebranych w trakcie w celach promocyjnych.

Piaseczno, dn. ……………………………..
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IV.

Dane do zeznania podatkowego

1. Imię i nazwisko …………………..…………………………………………………………………….
2. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………….
3. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………
4. Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..………….
5. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………….
6. Numer PESEL:

7. Urząd Skarbowy (adres)…………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………….…………………………..

Data ……………………………….
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V.

Oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osoby
pobierającej stypendium sportowe.

Ja niżej podpisany (a) (imię i nazwisko):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr PESEL :

Oświadczam, że w terminie pobierania stypendium (zaznaczyć właściwe pole):
o Jestem zatrudniony na umowę o pracę w (nazwa zakładu pracy):
…………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………....
o Jestem zatrudniony na umowę zlecenia w (nazwa zakładu
pracy):……………………………………………………………………………….…….…………
………………………………………………………………………………………………..…………
o Posiadam inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego (proszę wpisać, jaki): ……………………………
………………………………………………………………………………………………………….
o Posiadam ustalone prawo do renty/emerytury i uzyskuje z tego tytułu
dochody.
o Posiadam status ucznia/studenta.
o Otrzymywane stypendium jest jedynym tytułem rodzącym obowiązek
ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
Powyższe oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że o zmianach w stosunku do stanu faktycznego
wynikającego z oświadczenia, zawiadomię płatnika przed wypłatą
stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.
Tel. kontaktowy: ……………………..

………………………………
Data i podpis
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