
UCHWAŁA NR    /   /19 

RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia ……………… 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów  i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym oraz  nagród i wyróżnień za osiągnięcia  

w działalności sportowej 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust 6 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) Rada Powiatu w Prudniku uchwala,  co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  

i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności 

sportowej, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz  nagród i wyróżnień za osiągnięcia  

w działalności sportowej wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:  

d) osoby fizyczne będące medalistami Wojewódzkiego oraz Ogólnopolskiego etapu rozgrywek 

prowadzonych przez Szkolne Związki Sportowe tj. Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

oraz Licealiady; 

e) osoby fizyczne stanowiące skład drużyny, która osiągnęła awans do najwyższej klasy 

rozgrywkowej w Polsce w dyscyplinie sportu, o której mowa w pkt 2”.  

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala się termin składania wniosków o stypendia sportowe: 

a) od 1 do 30 marca każdego roku; 

b) od 16 do 27 września każdego roku.”. 

3) w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34  w brzmieniu: 



28) złoty medal w Ogólnopolskim etapie rozgrywek prowadzonych przez Szkolne Związki 

Sportowe tj. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadzie – 300,00 zł; 

29) srebrny medal w Ogólnopolskim etapie rozgrywek prowadzonych przez Szkolne Związki 

Sportowe tj. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadzie – 250,00 zł; 

30) brązowy medal w Ogólnopolskim etapie rozgrywek prowadzonych przez Szkolne Związki 

Sportowe tj. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadzie – 200,00 zł; 

31) złoty medal w Wojewódzkim etapie rozgrywek prowadzonych przez Szkolne Związki 

Sportowe tj. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadzie – 150,00 zł; 

32) srebrny medal w Wojewódzkim etapie rozgrywek prowadzonych przez Szkolne Związki 

Sportowe tj. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadzie – 120,00 zł; 

33) brązowy medal w Wojewódzkim etapie rozgrywek prowadzonych przez Szkolne Związki 

Sportowe tj. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadzie – 100,00 zł; 

34) osiągnięcie najwyższego ligowego poziomu rozgrywkowego w sportach zespołowych tj. 

piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa i piłka ręczna,  

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – 500,00 zł.”. 

4) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prawo do nagrody z tytułu Najlepszej Drużyny Powiatu Prudnickiego posiada zawodnik, 

który w dyscyplinie zespołowej uzyskał wraz z klubem sportowym lub drużyną reprezentującą 

szkołę bardzo wysoki wynik sportowy lub przyczynił się do popularyzacji sportu na terenie 

Powiatu Prudnickiego.”.  

5) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. 1. Nagrody przyznaje się również trenerom, prowadzącym szkolenie osób fizycznych,  

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w momencie osiągnięcia przez osobę fizyczną wyniku 

sportowego w wysokości 50 % nagrody określonej w § 13 ust. 1. 

2. W przypadku osiągnięcia wyniku sportowego w jednych zawodach przez dwie lub więcej 

osób fizycznych, szkolonych przez tego samego trenera, trenerowi przysługuje jedna nagroda,  

o której mowa w ust. 1 w najwyższej wysokości”. 

6) załącznik nr 1 do Regulaminu „Wniosek o przyznanie okresowego stypendium  

sportowego” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

7) załącznik nr 3 do Regulaminu „Wniosek o przyznanie nagrody/ wyróżnienia” otrzymuje 

brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

 



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do Regulaminu  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE OKRESOWEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO 

Dane wnioskodawcy/dane klubu*: 

 

1.Dane wnioskodawcy:………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu:………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/siedziby 

Miejscowość: Ulica: 

Gmina: Województwo: 

 

     2.Dane zawodnika: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: Ulica: 

 

Gmina: Województwo: 

Nr telefonu:………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły/uczelni*:……………………………………………………………………………… 

 

   3.Dane sportowe  kandydata do stypendium 

Dyscyplina sportu/konkurencja………………………………………………………………………… 

Przynależność klubowa*……………………………………………………………...……….……… 

Trener prowadzący*…………………………………………………………………………….……. 

Telefon i e-mail……………………………………………………………………………………….. 

 

4.Charakterystyka osiągnięć sportowych kandydata do stypendium- osiągnięcia sportowe  

w roku poprzedzającym złożenie wniosku 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

 



5. Uzasadnienie wniosku/Opinia trenera kadry wojewódzkiej lub narodowej* 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

6. Przyznanie dofinansowanie proszę przekazać na konto (wypełnić gdy dot. okresowego 

stypendium sportowego)  

□ Pełnoletniego zawodnika □ Rodzica/opiekuna prawnego 

Nr konta bankowego:  

                                 

 

 

7. Informacja o korzystaniu z innych stypendiów: (wypełnić gdy dot. okresowego stypendium 

sportowego) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych przyjętego 

uchwałą………………………………………i akceptuję jego postanowienia. 

Jako pełnoletni zawodnik/opiekun prawny*………………………………………………… wyrażam 

zgodę na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych we wniosku w celach związanych z przyznaniem okresowego stypendium sportowego, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000  

z późn. zm.) oraz 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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej). 

 

Do wniosku załączam  

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………                …………………………………………………………… 

          (miejscowość, data)                          (czytelny podpis wnioskodawcy, prezesa klubu) 

     



 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku mojego/mojego syna/córki w celach promocyjnych 

*). 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego zawodnika*) 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA* 

 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………... 

Adres:…………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: Ulica: 

Gmina: Województwo: 

Nr telefonu:………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły/uczelni*:……………………………………………………………………………… 

2. Dane sportowe kandydata: 

1.Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………... 

2. Adres:…………………………………………………………………………………. 

3.Dyscyplina sportu/konkurencja………………………………………………………………… 

4.Nazwa klubu*:…………………………………………………………………………………… 

5.Trener prowadzący*:……………………………………………………………………………... 

6.Nr telefonu:/email trenera*……………………………………………………………………….. 

3. Charakterystyka osiągnięć sportowych kandydata – osiągnięcia sportowe w roku 

składania wniosku 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.Uzasadnienie wniosku/Opinia trenera/kadry wojewódzkiej lub narodowej* 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych przyjętego 

uchwałą………………………………………i akceptuję jego postanowienia. 

Jako pełnoletni zawodnik/opiekun prawny*………………………………………………… wyrażam 

zgodę na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych we wniosku w celach związanych z przyznaniem okresowego stypendium sportowego, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000  



z późn. zm.) oraz 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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej). 

 

Do wniosku załączam  

1)………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………… 

4)………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………                    ………………………………………………………… 

          (miejscowość, data)                          (czytelny podpis wnioskodawcy, zawodnika, prezesa klubu) 

     

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku mojego/mojego syna/córki w celach promocyjnych. 

*) 

 

…………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego zawodnika*) 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


