UCHWAŁA NR 360/2020
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Programu Szkolnych Stypendiów Sportowych Gminy Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Program Szkolnych Stypendiów Sportowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za
szczególne osiągnięcia sportowe.
§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych, w ramach
Programu, o którym mowa w § 1, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Joanna Wróblewska
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Załącznik do uchwały Nr 360/2020
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN PROGRAMU SZKOLNYCH STYPENDIÓW SPORTOWYCH
GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Postanowienia ogólne
§ 1. Stypendium - zwane dalej szkolnym stypendium sportowym Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego lub stypendium - przyznaje zawodnikowi, który:
1) ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki;
2) w roku przyznania jest uczniem szkoły podstawowej lub średniej - na potrzeby niniejszego
regulaminu uczniem jest także osoba, która ukończyła szkołę w roku szkolnym
poprzedzającym okres stypendialny;
3) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek
sportowy lub uczestniczył we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportowych
mających szczególne znaczenie dla Gminy Grodzisk Mazowiecki, oraz jest zrzeszony w
stowarzyszeniach, fundacjach lub klubie którego siedziba znajduje się na terenie Gminy
Grodzisk Mazowiecki;
4) spełnia kryteria określone w § 2 niniejszego programu.

Kryteria przyznawania stypendium
§ 2. Stypendium przyznaje się:
1. Zawodnikowi, który w 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku zajął
miejsce 1-3 w co najmniej jednym z niżej wymienionych zawodów sportowych w
konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich:
a)
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
(MMM), (Wojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w grach), Mistrzostwach Polski Młodzików (MPMło), Pucharze
Polski Młodzików (PPMło),
b)
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
(OOMMPJm),
c)
Mistrzostwach Polski Juniorów (MPJ),
d)
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski (MMP),
2.
Stypendium sportowe przyznaje się zawodnikowi, który w roku szkolnym
poprzedzającym przyznanie stypendium zajął miejsce 1-3 w Ogólnopolskiej edycji Olimpiady
Specjalnej.
3.
Stypendium sportowe przyznaje się zawodnikowi, który w roku szkolnym
poprzedzającym przyznanie stypendium zajął miejsce 1-3 w Mistrzostwach Polski osób
niepełnosprawnych w dyscyplinie i konkurencji objętej programem Igrzysk Paraolimpijskich
lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych.
Tryb i zasady postępowania o udzielenie stypendium
§ 3. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:
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1) dyrektorom placówek oświatowych,
2) klubom sportowym,
3) rodzicom lub opiekunom prawnym,
4) pełnoletnim zawodnikom,
5) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
2. Zgłoszenie oznacza złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium,
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć oryginalne lub uwierzytelnione za
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata wymagań określonych niniejszym regulaminem, w szczególności zaświadczenie
wydane przez właściwy polski związek sportowy lub zaświadczenie wydane przez właściwą
organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych,
zawierające pełną nazwę zawodów, termin i miejsce ich rozegrania, uzyskany wynik
sportowy, kategorię wiekową w której został osiągnięty z wyszczególnieniem dyscypliny i
konkurencji jak również rywalizacji indywidualnej lub zespołowej z podaniem liczby
zawodników, drużyn, osad, sztafet, par lub załóg oraz państw startujących w danym
współzawodnictwie i konkurencji;
4. Wnioski należy składać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim w
terminie do dnia 30 września danego roku. W przypadku wniosków składanych w roku 2020
termin składania wniosków upływa dnia 15 października 2020 r.
5. W przypadku braków formalnych dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji wzywa
wnioskodawcę do uzupełninia tych braków w terminie 7 dni. W przypadku braku
uzupełnienia braków formalnych wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
6. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. Od decyzji o
przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.
7. Stypendium przyznaje lub odmawia jego przyznania Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
po zaopiniowaniu wniosku przez powołaną przez niego komisję ds. szkolnego stypendium
sportowego w składzie: 1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji (z wyłączeniem uczestnictwa
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z komisji w przypadku zgłaszania kandydatów przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji) 2. przedstawiciel Rady Miejskiej 3. Dyrektor Biura Oświaty.
Komisja formułując opinię ocenia spełnienie warunków i kryteriów określonych w §1 i 2
niniejszego regulaminu, a także proponuje wysokość stypendium z uwzględnieniem
dyspozycji §4 niniejszego regulaminu.
8. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę i Radę
Miejską.
§ 4. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe stanowi
minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rok przyznania stypendium.
2. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może wynosić do
30% kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. Stypendium przyznaje się na 12 miesięcy począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.
2. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach
następnych.
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3. Zawodnik, w danym roku może otrzymywać od Gminy Grodzisk Mazowiecki inne
stypendium, lecz nie za wyniki w sporcie. Na potrzeby programu stypendialnego za
osiągnięcia edukacyjne i artystyczne wprowadzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lipca 2020 r. nr 340/2020 w sprawie ustanowienia
„Programu stypendialnego Gminy Grodzisk Mazowiecki” (Dziennik Urzędowy Województwa
Mazowieckiego z 2020 r., poz. 8439) szkolne stypendium sportowe traktuje się jako
stypendium, o którym mowa w §8 ust. 3 Regulaminu stypendialnego Gminy Grodzisk
Mazowiecki stanowiącego załącznik do wskazanej wyżej uchwały.
Wypłata stypendium
§ 6. Stypendium wypłaca Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki przelewem na konto
bankowe wskazane przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem że konto może należeć do
stypendysty lub jego opiekunów prawnych.
§ 7. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłatę stypendium, jeżeli
stypendysta:
1) nie realizuje programu szkoleniowego, zaprzestał startów lub treningów chyba, że wynika
to z utraty zdolności do uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy;
2) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego,
okręgowego związku sportowego lub klubu, którego zawodnik jest członkiem;
3) rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię miasta, w tym w
szczególności został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie lub pozbawiony praw
zawodnika;
4) zrzekł się pobierania stypendium;
5) utracił status ucznia – przy czym nie dotyczy to stypendysty, który zakończył edukację w
szkole ponadpodstawowej.
2. O zaistnieniu okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty stypendium wnioskodawca
lub stypendysta powiadamia niezwłocznie Burmistrza.
3. Wstrzymanie wypłaty stypendium obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu powstania okoliczności, o których mowa w ust. 1.
Postanowienia końcowe
§ 8. Tryb i procedura przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe oraz wykaz
sportowców, którzy otrzymali stypendium podawane są do wiadomości publicznej w
Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 9. Odpowiedzialne za przygotowanie wypłaty stypendiów jest Biuro Oświaty w Grodzisku
Mazowieckim.
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Załącznik do Regulaminu Programu Szkolnych Stypendiów Sportowych Gminy Grodzisk Mazowiecki

WNIOSEK
O PRZYZNANIE SZKOLENEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO
1. Nazwisko i imię kandydata do stypendium:
.............................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia:
.........................................................................................................................
3. Adres zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość, numer telefonu):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów), nr telefonu kontaktowego:
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 5.
Szkoła, której uczniem jest kandydat (klasa):
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 6.
Nazwisko i imię osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej oraz jej adres i nr telefonu kontaktowego:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7. Uzasadnienie złożenia wniosku i proponowane wykorzystanie stypendium:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
8. Opinia Dyrektora szkoły:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9. Opinia prezesa klubu sportowego/trenera
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9. Dokumenty (załączniki do wniosku) potwierdzające konkretne osiągnięcia sportowe kandydata w
danym roku szkolnym (wyszczególnić, jakie):
1) .................................................................................................................
2) .................................................................................................................
3) .................................................................................................................

10. Nr konta bankowego do przekazania stypendium dla ucznia:
.................................................................................................................................................................
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Grodzisk Mazowiecki, dnia................................... Podpis wnioskodawcy..............................................
Podpis osoby pełnoletniej ubiegającej się o stypendium lub rodzica, albo opiekuna prawnego
kandydata niepełnoletniego: .................................................................

Klauzula RODO wobec stypendysty. Informujemy:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika programu stypendialnego w rozumieniu
przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Ośrodek Sportu i
Rekracji Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
2. Administrator uprawniony jest do przekazania danych osobowych zawartych we wniosku do
Urzędu Miejskiego Gminy Grodzisk Mazowiecki, Biura Oświaty Gminy Grodzisk
Mazowiecki oraz komisji stypendialnej.
3. Dane osobowe osoby która uzyskała stypendium, w zakresie imienia i nazwiska stypendysty
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6
ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
4. Dane osobowe stypendysty nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Dane będą przetwarzane w okresie pobierania stypendium, a publikacja w BIP w okresie lat
10 od zakończenia pobierania stypendium.
6. Stypendyście przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora z wyjątkiem informacji
stanowiących informację publiczną.
7. Ponadto stypendyście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych we wniosku
w celu przeprowadzenia procedury stypendialnej i wypłaty sportowego stypendium szkolnego.
.................................................................................................. (imię i nazwisko stypendysty, data,
miejscowość)
Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.......................................................................
osoby niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych danych
zawartych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury stypendialnej i wypłaty
szkolnego stypendium sportowego.
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