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UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2019 r.
poz. 506) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), Rada
Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe, zwane w dalszej części uchwały stypendiami, dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych sportowo zawodników, którzy
spełniają niżej wymienione warunki:
1) zrzeszonych w klubie sportowym mającym siedzibę w Nowym Mieście Lubawskim bądź reprezentujących
Nowe Miasto Lubawskie w zawodach sportowych organizowanych przez związki sportowe i organizacje
międzynarodowe bądź zawodników nie zrzeszonych w żadnym klubie sportowym i zamieszkałych
w Nowym Mieście Lubawskim reprezentujących Nowe Miasto Lubawskie;
2) którzy nie ukończyli 23 lat (w sytuacji, gdy zawodnik w roku przyznania stypendium ukończy 23 lata,
stypendium jest przyznawane do końca roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane);
3) którzy nie są związani umową z jakimkolwiek klubem sportowym lub sponsorem przyznającą prawo do
otrzymania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu;
4) nie zostali ukarani karą dyscyplinarną przez klub sportowy lub właściwe krajowe bądź międzynarodowe
organizacje sportowe, a kara ta nie uległa zatarciu;
5) którzy uzyskali wyniki sportowe określone w § 2 ust. 2;
§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi dyscyplin i konkurencji w sportach
indywidualnych oraz zespołowych, którego wyniki sportowe wskazują na możliwość osiągania wysokich
wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
1) zajął miejsce I – III w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy U 23, U 20, U 18, U 16;
2) zajął miejsce I – III w Mistrzostwach Polski U 23, U 20, U 18, U 16;
3) zajął miejsce I – III w finale rozgrywek ligowych szczebla centralnego w grach zespołowych U 23, U 20,
U 18, U 16.
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3. W grach zespołowych maksymalna liczba zawodników w zespole w niżej wymienionych dyscyplinach
sportu, która może uzyskać stypendium wynosi:
1) piłka nożna – 18 osób;
2) piła siatkowa – 12 osób.
4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych, określonych
w ust. 2, zawodnikowi może zostać przyznane stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego.
5. W przypadku sportów zespołowych stypendium może być przyznane indywidualnie każdemu
zawodnikowi, który spełnia warunki określone w § 1 i § 2.
§ 3. 1. Z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały o przyznanie stypendium sportowego
zawodnikowi, może wystąpić:
1) klub sportowy, w którym zrzeszony jest zawodnik;
2) pełnoletni zawodnik;
3) przedstawiciel ustawowy, jeśli zawodnik jest niepełnoletni;
4) osoba posiadająca uprawnienia trenera.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy;
2) dane zawodnika;
3) uzasadnienie wniosku. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i zaopatrzony w pisemne
potwierdzenie osiągnięć sportowych osoby kandydującej do otrzymania stypendium w szczególności
w postaci dyplomów, sprawozdań, protokołów z zawodów, wycinków prasowych, zaświadczeń.
3. Do wniosku, o przyznanie stypendium, należy dołączyć:
1) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny);
2) oświadczenie zawodnika, że nie pobiera innego stypendium sportowego;
3) zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o utracie
uprawnień do otrzymywania stypendium;
4) zobowiązanie zawodnika do zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranego stypendium, w przypadku
nie poinformowania Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o utracie uprawnień do otrzymywania
stypendium.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, Burmistrz
Nowego Miasta Lubawskiego wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania.
5. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie;
2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4;
3) cofnięcie wniosku przez wnioskodawcę.
6. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście
Lubawskim.
7. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium
sportowego.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi podlega zaopiniowaniu przez Radę
Sportu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów przekazuje Radzie Sportu Burmistrz
Nowego Miasta Lubawskiego.
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3. Opinia Rady Sportu nie jest wiążąca. Brak opinii Rady Sportu oznacza akceptację wniosku (liczy się data
wpływu opinii do Urzędu Miasta).
§ 5. 1. Stypendia sportowe dla zawodników przyznaje z własnej inicjatywy bądź na wniosek, o którym
mowa w § 3, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, określając:
1) osiągnięcia zawodnika;
2) kwotę stypendium sportowego;
3) okres wypłacania stypendium sportowego.
2. Wykaz osób otrzymujących stypendium, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium
podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 6. 1. Zawodnik ma prawo w okresie pobierania stypendium, po uzgodnieniu z organem przyznającym
stypendium, do używania herbu Nowego Miasta Lubawskiego na materiałach promocyjnych w szczególności
na strojach sportowych.
2. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Nowego Miasta
Lubawskiego, a zawodnikiem lub przedstawicielem ustawowym w przypadku osoby nieletniej.
3. Wypłata stypendium następuje w miesiącu bezpośrednio następującym po miesiącu, w którym
stypendium sportowe zostało przyznane.
§ 7. 1. Wypłata stypendium zostaje wstrzymana, jeżeli zawodnik:
1) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku
sportowego tego związku lub przez macierzysty klub sportowy;
2) utracił członkostwo w dotychczasowym klubie sportowym i nie uzyskał członkostwa w nowym klubie
sportowym z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyny jego wstrzymania, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
3. Nie wypłaca się stypendium za okres jego wstrzymania.
§ 8. 1. Zawodnik traci prawo do stypendium w przypadku, gdy w okresie jego pobierania:
1) ukarany został karą dyscyplinarną przez międzynarodową organizację sportową, polski związek sportowy,
okręgowy związek sportowy, macierzysty klub sportowy albo krajową lub zagraniczną komisję ds.
zwalczania dopingu w sporcie;
2) zaprzestał realizacji procesu szkolenia sportowego;
3) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza medycyny sportu;
4) został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne bądź nie umyślne;
5) pisemnie zrzekł się stypendium;
6) złożył nieprawdziwe dane w dokumentacji stypendialnej;
7) otrzymał wynagrodzenie z tytułu uprawiania sportu na podstawie podpisanej przez zawodnika umowy
z klubem sportowym lub sponsorem.
2. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje w miesiącu następującym bezpośrednio po
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. O pozbawieniu stypendium sportowego Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego informuje pisemnie
zawodnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku, gdy zawodnik jest niepełnoletni oraz klub sportowy
w którym zawodnik jest zrzeszony.
§ 9. 1. Klub sportowy zawodnika lub zawodnik albo w przypadku osób niepełnoletnich jego przedstawiciel
ustawowy niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o wystąpieniu okoliczności
o których mowa w §7 i §8.
§ 10. 1. Wysokość stypendium sportowego jest kwotą brutto.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–4–

Poz. 3002

2. Wysokość stypendium za poszczególne wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym
i międzynarodowym określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 określa się
corocznie w uchwale budżetowej.
2. Stypendium sportowe dla zawodników może być przyznane na okres do 12 miesięcy i wypłacone
w okresach miesięcznych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Nadolski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/49/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Ranga zawodów

Kategoria wiekowa
U 23

Mistrzostwa Świata

1200

1000

800

1000

800

600

U 18

600

500

400

U 16

500

400

300

1000

800

600

800

600

500

500

400

300

400

300

200

600

500

400

500

400

300

400

300

200

300

250

200

U 20

U 23
Mistrzostwa Europy

U20
U 18
U 16
U 23

Mistrzostwa Polski

Wysokość w zł brutto
Osiągnięcia sportowe
I
II
III

U 20
U 18
U 16
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/49/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia ……………… r.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
I.

Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy …………………………………………………………………………
2. Dane teleadresowe: ulica ……………………………………… nr ……………..……………
kod pocztowy …………………, miejscowość ………………………………...……………..
……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

II. Dane osobowe zawodnika:
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………......
2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………
III. Informacje o kwalifikacjach sportowych:
1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ………………………………………………………..
2. Kategoria wiekowa …………………………………………………………………………..
3. Klasa sportowa ………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko trenera klubowego ………………………………………………………….
IV. Informacje o osiągnięciach sportowych uprawniających do przyznania stypendium
sportowego:
1. Uzyskany wynik, nazwę, datę i miejsce
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………
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5) ……………………………………………………………………………………………

V. Oświadczenia:
1. Oświadczam, że nie pobieram stypendium sportowego z innych źródeł.
…..……………………………………
(podpis zawodnika/
rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej)

2. Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Burmistrza o okolicznościach
mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego.
…..……………………………………
(podpis zawodnika/
rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej)

3. Zobowiązuje się do zwrócenia z odsetkami nienależnie pobieranego stypendium.
…..……………………………………
(podpis zawodnika/
rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej)

Klauzula informacyjna:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska w Nowym Mieście
Lubawskim reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Kontakt: tel. 56 4729610, e-mail:
urzad@umnowemiasto.pl, skrzynka podawcza na ePUAP2: /urzad-nml/skrytka.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@umnowemiasto.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia
sprawy lub przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie wynikającym z ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Z 2017 poz.
1463 ze zm.) wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
6) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące
w zakresie obsługi administracyjnej i informatycznej Urzędu Miejskiego.
7) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do
realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w
instrukcji archiwalnej.
8) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
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danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku
niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego
w
Nowym
Mieście
Lubawskim:
http://nml-um.bip
wm.pl/public/get_file_contents.php?id=335317

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą1.
………………….……….…………
(data)

1
Oświadczenie ma charakter fakultatywny

……………………..…………….
(podpis)

