
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za 

osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1468), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696 i poz. 1815), Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa:
1) zasady i tryb przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg, zwanych dalej „stypendiami”;
2) zasady i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg dla zawodników za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe, zwane dalej „nagrodami”.
2. Stypendia przyznawane są zawodnikom, w tym sportowcom niepełnosprawnym, 

zwanym dalej zawodnikami, osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.

3. Stypendia i nagrody są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników 
poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy 
materialnej dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego.

Rozdział 2.
Stypendia

§ 2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku 

przyznania stypendium nie ukończy 26 lat,
2) posiada dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
3) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Kołobrzeg lub jest 

mieszkańcem Kołobrzegu oraz zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę na 
terenie Powiatu Kołobrzeskiego,

4) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego organizowanego 
przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej 
dyscyplinie,

5) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,
6) nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków samorządu terytorialnego 

innych szczebli, związku sportowego, wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilno-prawnej z tytułu uprawiania danej dyscypliny sportu,
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7) w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium uzyskał co najmniej jeden 
z następujących wyników sportowych:
a) miejsce 1 – 6 w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
b) miejsce 1 – 6 w mistrzostwach świata seniorów lub juniorów,
c) miejsce 1 – 6 w mistrzostwach Europy seniorów lub juniorów,
d) miejsce 1- 3 w mistrzostwach Polski seniorów lub juniorów,
e) miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski pozostałych grup młodzieżowych.
§ 3. 1. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi:

1) za zajęcie miejsca 1-3 w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
- 1 000 zł,

2) za zajęcie miejsca 4-6 w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
- 800 zł,

3) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach świata seniorów
- 800 zł,

5) za zajęcie miejsca 4-6 w mistrzostwach świata seniorów
- 700 zł,

6) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach świata juniorów
- 700zł ,

7) za zajęcie miejsca 4-6 w mistrzostwach świata juniorów
- 600zł,

8) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Europy seniorów
- 600 zł,

9) za zajęcie miejsca 4-6 w mistrzostwach Europy seniorów
- 500 zł,

9) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Europy juniorów
- 500 zł,

10) za zajęcie miejsca 4-6 w mistrzostwach Europy juniorów
- 400 zł,

11) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów
- 400 zł,

13) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski juniorów
- 300 zł,

14) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski pozostałych grup młodzieżowych
- 200 zł.

2. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia roku poprzedzającego rok ,w którym ma być 
wypłacone stypendium.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku dwóch lub więcej wyników 
sportowych kwalifikujących do przyznania stypendium, zawodnikowi może być przyznane 
tylko jedno stypendium, odpowiednie do najwyższego osiągnięcia.
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4. Stypendium przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, w terminie do 10-go dnia 

każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.
§ 4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego 

przyznaniem.
§ 5. Zawodnikowi, któremu w danym roku zostało przyznane stypendium nie może być 

przyznana nagroda.
Rozdział 3.
Nagrody

§ 6. 1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału 

w zawodach sportowych,
2) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Kołobrzeg lub jest 

mieszkańcem Kołobrzegu oraz zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę na 
terenie Powiatu Kołobrzeskiego

3) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego organizowanego 
przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej 
dyscyplinie,

4) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,
5) w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody uzyskał co najmniej jeden 

z następujących wyników sportowych:
a) miejsce 1 – 3 w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
b) miejsce 1 – 3 w mistrzostwach świata seniorów lub juniorów,
c) miejsce 1 – 3 w mistrzostwach Europy seniorów lub juniorów,
d) miejsce 1- 3 w mistrzostwach Polski seniorów lub juniorów,
2. Wysokość nagrody uzależniona jest od rangi osiągnięć kandydata i wynosi:

1) za zajęcie miejsca 1-3 w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
- 3 000 zł,

2) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach świata seniorów
- 2 500 zł,

3) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach świata juniorów
- 2 000 zł ,

4) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Europy seniorów
- 1 500 zł,

5) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Europy juniorów
- 1 000 zł,

6) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów
- 800 zł,

7) za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski juniorów
- 600 zł,
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3. Nagrodę  przyznaje się za osiągnięcia roku poprzedzającego rok ,w którym ma być 
wypłacona nagroda.

4. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
§ 7. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku dwóch lub więcej wyników 

sportowych, kwalifikujących do przyznania nagrody, zawodnikowi może być przyznana tylko 
jedna nagroda, odpowiednia do najwyższego osiągnięcia.

§ 8. 1. Nagrodę może otrzymać również trener - prowadzący szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym.

2. Trenerom w danym roku może być przyznana tylko jedna nagroda.
Rozdział 4.

Tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród
§ 9. Stypendia i nagrody przyznaje Prezydent Miasta Kołobrzeg w ramach środków 

finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na dany rok po 
uprzednim zapoznaniu się z opinią komisji do spraw przyznawania stypendiów i nagród.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać kluby sportowe, których 
siedzibą jest Miasto Kołobrzeg lub mających siedzibę na terenie Powiatu Kołobrzeskiego na 
zawodnika będącego mieszkańcem Kołobrzegu.

2. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika lub trenera mogą składać kluby 
sportowe, których siedzibą jest miasto Kołobrzeg lub mające siedzibę na terenie Powiatu 
Kołobrzeskiego na zawodnika będącego mieszkańcem Kołobrzegu, z zastrzeżeniem § 11.

§ 11. Prezydent Miasta Kołobrzeg może przyznać nagrodę pieniężną z własnej inicjatywy 
zawodnikowi spełniającemu kryteria określone w § 6 ust. 1, w granicach określonych w § 
6 ust. 2. W takiej sytuacji nie znajdują zastosowania przepisy § 12 - § 16. 

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów i nagród należy składać w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg w terminie do 
15 grudnia każdego roku, poprzedzającego rok, w którym ma być wypłacone stypendium lub 
nagroda, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium i nagród za rok 2019 należy składać w Wydziale 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg 
w terminie do 15 stycznia 2020 r.

3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 , są dostępne na stronie internetowej 
miasta Kołobrzeg BIP w zakładce "Nagrody i stypendia".

§ 13. 1. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty złożenia. 
2. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonuje wydział właściwy ds. sportu Urzędu 

Miasta Kołobrzeg.
3. Wzory kart oceny wniosków są dostępne na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg BIP 

w zakładce "Nagrody i stypendia".
§ 14. 1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody pozostawia się bez rozpoznania 

w przypadku:
1) złożenia po terminie wskazanym w § 12 ust. 1 i 2,
2) wycofania przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie określonym w ust. 2.
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2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach o przyznanie 
stypendium lub nagrody, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni 
od dnia wezwania.

§ 15. Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym wydział właściwy ds. 
sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg przekazuje Komisji do spraw przyznawania stypendiów 
i nagród.

§ 16. 1. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja do spraw 
przyznawania stypendiów i nagród, zwana dalej Komisją.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1 ma charakter opiniodawczo - doradczy i jest 
powoływana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

3. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.
4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 17. Kluby sportowe składające wniosek o przyznanie stypendium zobowiązane są do 

informowania na bieżąco o wszelkich okolicznościach mających znaczenie przy 
przyznawaniu i pozbawianiu stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących 
spełnienia kryteriów przyznawania stypendiów.

§ 18. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje programu szkoleniowego, zaprzestał startów lub treningów,
2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku 

sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu sportowego, którego zawodnik 
jest członkiem,

3) zmienił przynależność klubową, stając się zawodnikiem innego klubu niż wymieniony w § 
2 pkt 3,

4) otrzymał stypendium z innych źródeł lub wynagrodzenie z klubu sportowego,
5) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego,
6) odmówił udziału w zawodach, przygotowaniach olimpijskich lub paraolimpijskich oraz 

reprezentowaniu kraju lub klubu sportowego bez uzasadnionej przyczyny,
7) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego.
8) rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię Miasta Kołobrzeg, 

w tym w szczególności został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie lub 
pozbawiony praw zawodnika,

9) zrzekł się pobierania stypendium.
2. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności określone w ust. 1.
3. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Prezydent Miasta Kołobrzeg.
4. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek 

budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg.
§ 19. Zarząd klubu sportowego po okresie otrzymywania stypendium zobowiązany jest do 

złożenia Prezydentowi Miasta sprawozdania  z realizacji przez zawodnika programu 
szkoleniowego, udziału w zawodach, uzyskanych wynikach oraz jego postawy sportowej. 
Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg w BIP 
w zakładce „ Nagrody i stypendia".

§ 20. Podmioty zgłaszające kandydatów do stypendium oraz stypendyści zobowiązani są
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do dbania o dobre imię Miasta Kołobrzeg i jego promocję na wszystkich imprezach 
sportowych.
§ 21. Listę stypendystów i nagrodzonych zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
Rozdział 5.

Przepisy końcowe
§ 22. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXXIII/451/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych 
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe ( Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2613),

2) uchwała Nr XIV/184/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród finansowych dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2012 r. poz.17).
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg
§ 24. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
1. Dane kandydata:

Imiona i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Nazwa klubu sportowego, 
który kandydat reprezentuje

2. Informacja dotycząca osiągnięć, za które ma być przyznane stypendium 
Lp. Nazwa imprezy Data Dyscyplina/ 

Konkurencja
Wynik Zajęte 

miejsce

Proszę podać tylko te wyniki, które kwalifikują się do ubiegania się o stypendium
3. Informacje o Wnioskodawcy:

Nazwa klubu 
sportowego 

Adres 

Telefony, e-mail *

Imię i nazwisko 
osoby/osób 
I upoważnionych do 
reprezentowania 
podmiotu wraz 
z podaniem pełnionej 
funkcji 

*dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie ułatwi 
kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku
UWAGA:
Do wniosku należy dołączyć:

1) Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe np. kserokopie dyplomów,
2) Oświadczenie zawodnika o zamieszkaniu w Kołobrzegu

..................................... ..............................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć wnioskodawcy
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Zasady przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. 

Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul 
Ratuszowa 13.

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy 
jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, adres e-mail: iod@um.kolobrzeg.pl, lub nr tel. 94-35-51-584. 
Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz uchwały Nr …………….. Rady Miasta 
Kołobrzeg z dnia ……… 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za 
osiągnięte wyniki sportowe.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny wniosku i przyznania 
stypendium sportowego lub nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki 
sportowe. W przypadku osób, które otrzymały stypendium, dane osobowe będą 
przetwarzane także w celu monitorowania realizacji programu stypendium.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym 
w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom 
zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania 
wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg na podstawie każdorazowo zawieranej 
umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel 
przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz 
odpowiedzialność Administratora Danych jak i podmiotu przetwarzającego.

7. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska osób, którym przyznano nagrodę lub 
stypendium będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

8. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez okres ściśle 
określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. 9.1.Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich 
przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające 
z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub 
nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą podlegały profilowaniu.
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KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

Imię i nazwisko Kandydata:

A.   Formalna ocena wniosku dokonana przez wydział właściwy ds. sportu:
Formalna ocena wniosku TAK NIE UWAGI
Wniosek złożony w terminie 
Wniosek podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wnioskodawcy
Spełnienie kryteriów dotyczących Kandydata:
jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej 
uczelni i w roku przyznawania stypendium nie ukończył 26 lat
posiada dokument uprawniający do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym,
jest zawodnikiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto 
Kołobrzeg lub jest mieszkańcem Kołobrzegu oraz zawodnikiem klubu 
sportowego mającego siedzibę na terenie Powiatu Kołobrzeskiego,
uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego 
organizowanego przez polski związek sportowy lub międzynarodową 
organizację sportową w danej dyscyplinie,
reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach 
sportowych,
nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków 
samorządu innych szczebli, związku sportowego, wynagrodzenia na 
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z tytułu 
uprawiania danej dyscypliny sportu,
w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium uzyskał co najmniej 
jeden z wyników sportowych określonych w § 2 pkt 7 uchwały
Wniosek zawiera:
Dane Kandydata
Informacje o Kandydacie
Informacje o Wnioskodawcy

Załączniki

Stwierdzone braki formalne zostały usunięte/ nie zostały usunięte w wyznaczonym 
terminie.* *niewłaściwe skreślić

................................. .........................................
Data Podpis Naczelnika wydziału właściwego ds. sportu

B.   Ocena merytoryczna wniosku:
Kryteria oceny TAK/NI

E
UWAGI

Kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia 
w reprezentowanej przez siebie dyscyplinie sportowej w roku 
poprzedzającym rok przyznania stypendium:
o zasięgu ogólnopolskim 

o zasięgu międzynarodowym

Decyzja Komisji:
Decyzja Komisji TAK NIE Proponowana 

miesięczna
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wysokość 
stypendium

Podpis Przewodniczącego Komisji:……………………..................................
Podpisy członków Komisji:.……………………………………………………..
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Decyzja Prezydenta Miasta Kołobrzeg:
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WNIOSEK O PRZYZNANIE
NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

A.   Wypełnia Wnioskodawca:
1. Informacje o kandydacie:

ZawodnikKandydat
Trener

Imiona i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

Nazwa klubu sportowego, który 
kandydat reprezentuje 

2. Informacje o Wnioskodawcy:
Nazwa klubu sportowego

Adres 

Telefony, e-mail*

Imię i nazwisko osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania 
podmiotu wraz z podaniem pełnionej 
funkcji

*dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie ułatwi 
kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku
3. Uzasadnienie 
Dokładna informacja o osiągnięciach sportowych kandydata: rodzaj osiągniecia, pełna 
nazwa zawodów, miejsce i data jego realizacji lub w przypadku trenera oraz instruktora 
sportowego wskazanie osiągnieć sportowych szkolonego przez kandydata zawodnika.

Osiągnięcia sportowe o zasięgu ogólnopolskim:

Osiągnięcia sportowe o zasięgu międzynarodowym:

*należy wykazać jedynie osiągnięcia uzyskane w roku, w którym składany jest wniosek
UWAGA:
Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe kandydata do nagrody 
tj. kserokopie dyplomów potwierdzających wysoki wynik sportowy

……………………………………… …….……………………………..
Miejscowość, data Podpis i pieczęć wnioskodawcy
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Zasady przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. 

Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul 
Ratuszowa 13.

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy 
jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, adres e-mail: iod@um.kolobrzeg.pl, lub nr tel. 94-35-51-584. 
Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz uchwały Nr …………….. Rady Miasta 
Kołobrzeg z dnia ……… 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za 
osiągnięte wyniki sportowe.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny wniosku i przyznania 
stypendium sportowego lub nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki 
sportowe. W przypadku osób, które otrzymały stypendium, dane osobowe będą 
przetwarzane także w celu monitorowania realizacji programu stypendium.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym
w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom 
zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania 
wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg na podstawie każdorazowo zawieranej 
umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel 
przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz 
odpowiedzialność Administratora Danych jak i podmiotu przetwarzającego.

7. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska osób, którym przyznano nagrodę lub 
stypendium będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

8. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez okres ściśle 
określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. 21.1.Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych 
ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające 
z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub 
nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą podlegały profilowaniu.
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KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

Imię i nazwisko Kandydata:

A.    1. Formalna ocena wniosku o nagrodę dla zawodnika:
Formalna ocena wniosku TAK NIE UWAGI
Wniosek złożony w terminie 
Wniosek podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wnioskodawcy
Spełnienie kryteriów dotyczących kandydata:
posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument 
uprawniający do udziału w zawodach sportowych,
jest zawodnikiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto 
Kołobrzeg lub jest mieszkańcem Kołobrzegu oraz zawodnikiem klubu 
sportowego mającego siedzibę na terenie Powiatu Kołobrzeskiego,
uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego
organizowanego przez polski związek sportowy lub międzynarodową 
organizację sportową w danej dyscyplinie,
reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach 
sportowych,
w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody uzyskał co najmniej 
jeden z wyników sportowych określonych w § 6 ust.1 pkt 5 niniejszej 
uchwały
Wniosek zawiera:
Informacje o kandydacie
Informacje o Wnioskodawcy
Uzasadnienie
Załączniki 

Stwierdzone braki formalne zostały usunięte/ nie zostały usunięte w wyznaczonym 
terminie* *niewłaściwe skreślić
……………………..…… ………………………………..
Data Podpis Naczelnika wydziału właściwego ds. sportu

A.   2. Formalna ocena wniosku o nagrodę dla trenera:
Formalna ocena wniosku TAK NIE UWAGI
Wniosek złożony w terminie 
Wniosek podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wnioskodawcy
Wskazanie osiągnięć sportowych szkolonego przez kandydata zawodnika.: 
osiągnięcia sportowe zawodnika o zasięgu ogólnopolskim

osiągnięcia sportowe zawodnika o zasięgu międzynarodowym
Wniosek zawiera:
Informacje o Kandydacie
Informacje o Wnioskodawcy
Uzasadnienie
Załączniki 

Stwierdzone braki formalne zostały usunięte/ nie zostały usunięte w wyznaczonym 
terminie.* *niewłaściwe skreślić
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……………………..… ………………………………………..
Data Podpis Naczelnika wydziału właściwego ds. sportu

B.   1. Ocena merytoryczna wniosku o nagrodę dla zawodnika:
Kryteria oceny Tak/Nie UWAGI
Kandydat, w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody uzyskał co 
najmniej jeden z  wyników sportowych określonych w § 6 ust.1 pkt 5  
uchwały
Kandydat swoimi osiągnięciami promował Miasto Kołobrzeg 
w Polsce
poza granicami Polski

Decyzja Komisji:
TAK NIE Proponowana 

miesięczna
wysokość 

stypendium

Decyzja Komisji 

Podpis Przewodniczącego Komisji:............................................................
Podpisy członków.Komisji:...........................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Decyzja Prezydenta Miasta Kołobrzeg:

B.   2. Ocena merytoryczna wniosku o nagrodę dla trenera:
Kryteria oceny Tak/Nie UWAGI
Zawodnicy szkoleni przez kandydata osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe w zawodach
o zasięgu ogólnopolskim
o zasięgu międzynarodowym
Kandydat swoimi osiągnięciami promował Miasto Kołobrzeg 
w Polsce
poza granicami Polski

Decyzja Komisji :
TAK NIE Proponowana 

miesięczna
wysokość 

stypendium

Decyzja Komisji 

Podpis Przewodniczącego Komisji:....................................................................
Podpisy członków Komisji....................................................................................
..................................................................................................................................
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..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Decyzja Prezydenta Miasta Kołobrzeg:.............................................................................
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Sprawozdanie z realizacji programu stypendium sportowego Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg za rok ………………..

I.  

Wypełnia trener/opiekun stypendysty
1. Imię i nazwisko stypendysty
………………………………………………………………………….…….............................
2. Okres pobierania stypendium
…………………………………………………………………………………...........................
3. Opis zrealizowanego przez zawodnika programu szkoleniowego, udziału w zawodach, 

uzyskanych wynikach oraz jego postawy sportowej........................…………………….....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………..
…………………………..…………………………………………………………………….…
………………………………….…………………………………………………………… .....
Do sprawozdania dołączyć należy wszelkie materiały mogące dokumentować działania 
stypendysty związane z realizacją programu stypendium.
Załączniki:
.……………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

II.   Adnotacja Wydziału właściwego ds. sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg

Id: 8D6AAF5E-5E39-43CE-BF82-68A04911E55F. Projekt Strona 18



Uzasadnienie

w sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za

osiągnięte wyniki sportowe

1. Cel wprowadzenia

Realizacja zapisów wynikających z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie oraz stworzenie jednego dokumentu zawierającego zasady przyznawania
stypendiów sportowych i nagród dla zawodników oraz trenerów sportowych.

2. Zakres regulacji

Zgodnie z art.31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, jednostki samorządu
terytorialnego w drodze uchwały okreśłą szczególowe zasady oraz tryb przyznawania
i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki.

3. Konsultacje społeczne

Są wymagane.

4. Skutki

Wprowadzenie w życie uchwały nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych ,
poza określonymi w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.
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