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UCHWAŁA NR ……../……./2022 

RADY GMINY Wierzbica 

z dnia ……….. 2022 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju  

i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), Rada Gminy Wierzbica uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie 

Wierzbica za osiągane wyniki sportowe. 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 są formą uznania za osiągnięty wynik sportowy  

i pomocy dla osób fizycznych w rozwoju ich talentu sportowego. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 ust. 

1 określa uchwała budżetowa Gminy Wierzbica. 

§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za 

osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Wierzbica określa 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania do 1 lutego 2022 roku.   

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1133) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować stypendia 

sportowe za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe 

zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod 

uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty 

wynik sportowy. Stypendia sportowe są wyrazem uznania dla prezentowanego przez 

uzdolnionych zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz 

formą pomocy materialnej dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego. 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr….. 

z dnia …… ……..2022 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA  

ORAZ RODZAJ I WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW SPORTOWYCH 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj  

i wysokość okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

2. Stypendia sportowe są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu 

sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy materialnej dla 

podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego. 

3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:  

1) Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną stale zamieszkałą na terenie Gminy 

Wierzbica biorącą udział we współzawodnictwie sportowym; 

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wierzbica; 

3) Stypendium – należy przez to rozumieć okresowe świadczenie pieniężne przyznawane w 

oparciu o postanowienia niniejszej uchwały;  

4) Stypendyście – należy przez to rozumieć zawodnika lub trenera, któremu przyznano 

stypendium;  

5) Kategorii wiekowej: junior, kadet, młodzieżowiec, senior – należy przez to rozumieć 

kategorię wiekową zawodnika ustaloną przez organizatorów imprezy sportowej. 

 

§ 2. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  

1. Stypendium sportowe jest przyznawane zawodnikowi będącemu osobą fizyczną (do 25 

roku życia) spełniającą łącznie następujące kryteria: 

 

1) jest mieszkańcem Gminy Wierzbica i jest zawodnikiem klubu sportowego, który posiada 

siedzibę na terenie Gminy Wierzbica; 

2) uprawia dyscypliny sportowe objęte systemem współzawodnictwa sportowego 

organizowanego przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową  

w danej dziedzinie, mające znaczenie dla społeczności lokalnej Gminy Wierzbica, 

3) nie pobiera stypendium sportowego, pochodzącego ze środków samorządu terytorialnego 

innych szczebli z tytułu uprawiania danej dyscypliny sportu; 

4) reprezentuje kraj lub klub macierzysty na zawodach sportowych i w roku poprzedzającym 

rok przyznania stypendium sportowego osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym, tj.: 

a) zdobyła medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Niesłyszących, Mistrzostw Świata, 

Mistrzostw Europy; 

b) ustanowiła rekord Świata, Europy lub Polski, 
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c) zakwalifikowała się do Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Niesłyszących, Mistrzostw 

Świata lub Europy; 

d) zdobyła medal Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej, 

e) została powołana do Kardy Narodowej w swojej kategorii wiekowej, 

f) zajęła miejsce od I do III w zawodach organizowanych przez międzynarodową organizację 

sportową, 

g) zajęła miejsce od I do III w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy lub 

w zawodach współorganizowanych przez polski związek sportowy lub w zawodach 

organizowanych pod patronatem polskiego związku sportowego (zawody winny widnieć na 

stronie polskiego związku sportowego), 

5) posiada aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, 

uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 

6) posiada status amatora –tj. uprawia sport na podstawie innej, niż umowa o pracę lub umowa 

cywilno – prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia. 

2. Osoba fizyczna uprawiająca sport zespołowy może otrzymać stypendium sportowe pod 

warunkiem, że w roku poprzedzającym rok przyznawania stypendium objęty systemem 

współzawodnictwa sportowego organizowanego przez polski związek sportowy lub 

międzynarodową organizację sportową w danej dziedzinie zdobyła tytuł najlepszego 

zawodnika turnieju, najlepszego zawodnika na danej pozycji, króla strzelców, najlepszego 

zawodnika drużyny lub zdobyła inną nagrodę lub tytuł indywidualny lub jeżeli jest członkiem 

kadry Polski lub województwa mazowieckiego i była co najmniej 2-krotnie powoływana na 

zgrupowania w/w kadry.  

3. Wysokość stypendium ustala się w kwocie nie niższej niż 100 zł miesięcznie i nie wyższej 

niż 1000 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę osiągnięte przez zawodnika wyniki sportowe oraz 

wielkość środków finansowych przeznaczonych na stypendia w danym roku budżetowym. 

4. Stypendia przyznaje się za osiągnięcia roku poprzedzającego rok, w którym ma być 

wypłacone stypendium.  

5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich 

wyników sportowych, stypendia nie podlegają sumowaniu, a zawodnikowi przyznaje się 

jedno stypendium odpowiednie do najwyższego osiągnięcia. 

 

6. Prawo do stypendium ustala się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

7. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem. 

 

§3. TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA STYPENDIÓW 

 

1. Stypendia przyznawane są przez Wójta Gminy Wierzbica, w ramach środków finansowych 

zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Wierzbica. 

 

2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: 

1) kluby sportowe lub stowarzyszenia z siedzibą na terenie Gminy Wierzbica, w których 

zrzeszony jest zawodnik; 

2) władze właściwego ogólnopolskiego lub okręgowego związku sportowego; 
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3) pełnoletnia osoba fizyczna, która jest kandydatem do stypendium; 

4) rodzic lub prawny opiekun niepełnoletniego kandydata do stypendium. 

 

3. Wniosek powinien zawierać, z zastrzeżeniem ust: 4:  

1) imię (imiona) i nazwisko zawodnika;  

2) datę urodzenia zawodnika;  

3) adres zamieszkania zawodnika;  

4) nazwę klubu sportowego, który reprezentuje, adres siedziby klubu sportowego lub 

informację o braku przynależności klubowej;  

5) wskazanie osiągnięcia sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium, 

zawierające:  

a) pełną nazwę zawodów,  

b) termin i miejsce ich rozegrania,  

c) uzyskany wynik sportowy,  

d) kategorię wiekową, w której został osiągnięty,  

e) nazwę dyscypliny,  

f) nazwę konkurencji,  

g) rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp., w grach zespołowych. 

 

4. W przypadku składania wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego 

zawodnika, wniosek powinien zawierać dodatkowo jego:  

1) imię i nazwisko,  

2) adres. 

 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 
6. Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Wierzbicy, w terminie do 15 grudnia każdego roku lub przesłać pocztą bądź kurierem na adres 

siedziby Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica (za dzień złożenia 

wniosku uważa się dzień jego wpływu do sekretariatu Urzędu lub w przypadku przesyłki 

pocztowej/kurierskiej, data nadania przesyłki pocztowej/kurierskiej) lub drogą elektroniczną 

na adres wierzbica@wierzbica.pl przy użyciu kwalifikowalnego podpisu 

elektronicznego/profilu zaufanego. W przypadku roku 2022 wnioski można składać do 15 

kwietnia 2022 r.  

 

7. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

1) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności do 

wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (w przypadku osób zrzeszonych), 

2) zaświadczenie o przynależności do kadry narodowej w przypadku powołania, wydane przez 

właściwy dla danej dyscypliny polski związek sportowy, 

3) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe, 

4) klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz wykorzystania wizerunku do celów związanych  

z przyznawaniem stypendiów sportowych na terenie Gminy Wierzbica i poza jej granicami. 

  

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku lub złożenia wniosku 

bez wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienie do stypendium sportowego 

Wójt, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni 

od daty doręczenia wezwania. 

 

mailto:wierzbica@wierzbica.pl
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9. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie wskazanym w § 3 ust. 6; 

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę; 

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie określonym w § 3 ust. 8. 

 

10. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, powołana 

przez Wójta odrębnym zarządzeniem. 

 

10. Komisja Stypendialna składa się z co najmniej 3 osób i wydaje opinie w obecności co 

najmniej połowy składu. W przypadku komisji 3 osobowej konieczna jest obecność co 

najmniej 2 członków. 

 

11. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swojego grona,  

w głosowaniu jawnym, Przewodniczącego Komisji Stypendialnej. 

 

12. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty złożenia. 

 

13. Z dokonanej weryfikacji Komisja sporządza protokół, który przedkłada Wójtowi. 

 

14. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego. 

 

15. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Wójt w oparciu  

o postanowienia niniejszej uchwały, z uwzględnieniem opinii Komisji, o której mowa w § 3 

ust. 12 uchwały. 

 

16. Wójt przyznaje stypendia sportowe w ramach środków przewidzianych na ten cel  

w uchwale budżetowej Gminy Wierzbica na dany rok. 

 

17. Wykaz osób zawierający imiona i nazwiska, uprawianą dyscyplinę sportową, nazwę klubu 

sportowego (w przypadku zawodników zrzeszonych), wysokość przyznanych stypendiów 

oraz okres na jaki przyznano stypendia podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Wierzbica. 

 

18. O przyznaniu stypendium sportowego Wójt informuje zawodnika, trenera lub 

Wnioskodawcę niebędącego jednocześnie zawodnikiem, w formie pisemnej. 

 

19. Wójt może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek podmiotów wymienionych w § 4 

ust. 2 uchwały lub z urzędu, po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania: 

1) zawodnik nie realizuje lub zaniedbuje realizację programu szkoleniowego, zaprzestał 

uprawniania sportu lub nie bierze udziału w treningach lub w zawodach sportowych z 

przyczyn innych niż zdrowotne; 

2) zawodnik został trwale wykluczony z grupy realizującej program szkoleniowy, drużyny, 

zawieszony w prawach członkowskich, pozbawiony praw zawodnika lub zdyskwalifikowany; 

3) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów; 

4) zawodnik naruszył przepisy antydopingowe określone przez krajowe i  międzynarodowe 

organizacje sportowe; 

5) zawodnik popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono 

prawomocnym orzeczeniem sądu; 

6) zawodnik został ukarany dyscyplinarnie; 

7) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem sprzecznym z zasadami 
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współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na utratę dobrego imienia 

Gminę Wierzbica lub klub sportowy; 

8) zawodnik przestał być mieszkańcem Gminy Wierzbica; 

9) zawodnik otrzymał stypendium z innych źródeł lub wynagrodzenie z klubu sportowego 

20. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek 

Gminy Wierzbica. 

21. Decyzję w przedmiocie całościowego lub częściowego zwrotu stypendium podejmuje 

Wójt. 

22. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 21 powyżej, Wójt może wysłuchać 

zawodnika i umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Dopuszcza się złożenie wyjaśnień w formie 

pisemnej lub ustnej. 

23. Wnioskodawca, a także zawodnik niebędący jednocześnie wnioskodawcą, jest 

zobowiązany do informowania Wójta o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę do 

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 

24. Pozbawienie prawa do stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następnego po 

miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 19. 

25. O pozbawieniu stypendium sportowego, Wójt zawiadamia pisemnie zawodnika oraz 

podmiot, który złożył wniosek. 

 

 

§ 4. FORMA WYPŁACANEGO STYPENDIUM  

1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Wierzbica. 

2. Wójt ustala łączną kwotę stypendiów na dany rok kalendarzowy w ramach środków 

przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Wierzbica. 

3. Osoba fizyczna lub rodzic/przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny osoby fizycznej, 

której dotyczy stypendium sportowe, zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy w 

przypadku przyznania stypendium. 

4. Stypendyści, a w przypadku stypendystów niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie 

prawni, podają na potrzeby wypłaty stypendium i do celów podatkowych dane do wypłaty 

świadczenia zawierające dane osobowe.  

5. Dane do wypłaty świadczenia, o których mowa w ust. 4 zawierają: imię (imiona) i 

nazwisko stypendysty, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres 

zamieszkania, właściwy urząd skarbowy, numer telefonu, nazwę banku, numer konta 

bankowego i nazwę jego posiadacza, informację o tym czy zawodnik jest uczniem lub 

studentem, stopień niepełnosprawności. 

5. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy przez okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy każdego roku. 

6. Stypendium wypłacane jest na konto bankowe wskazane przez osobę fizyczną lub 

przedstawiciela/opiekuna prawnego do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

7. Kwota stypendium jest pomniejszana o należny podatek dochodowy, gdy suma wypłat 

przekazanych danej osobie fizycznej od początku roku podatkowego przekroczy kwotę wolną 

od podatku. 

 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI STYPENDYSTY 

1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój sportowy, wykazuje się nienaganną postawą 

sportową, a zwłaszcza przestrzega zasad fair play we współzawodnictwie sportowym oraz 

propaguje zdrowy styl życia. 

2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Gminę Wierzbica. Jest uczciwy, rzetelny, 

pracowity, odpowiedzialny, posiada wysoką kulturę osobistą. 

3. Stypendysta, w trakcie korzystania ze stypendium, ma obowiązek informowania Wójta  
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o przyznanych stypendiach z innych źródeł. 

4. Stypendysta zobowiązany jest do dostarczania wszelkich danych o jego osiągnięciach w 

celu upowszechniania tej informacji przez Wójta. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przyznanie stypendium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody stypendysty na 

wykorzystanie jego wizerunku i upublicznienie informacji o osiągnięciach sportowych 

stypendysty przez Gminę Wierzbica. 

2. Lista stypendystów, wysokość przyznanych im stypendiów oraz osiągniętych wyników 

podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wierzbica. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Wójt. 
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Załącznik nr 1  

do Szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania  

oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych 

 
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego  

za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

 

I . Dane wnioskodawcy: 

 

Wnioskodawca ……………..…………………………………… 

(nazwisko i imię lub nazwa klubu/stowarzyszenia) 

 

Adres  

zameldowania lub 

siedziba 

…………………..………………………….…… 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

Adres do 

korespondencji 

………………………..………………………… 

(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

Telefon, mail 
……………………………..……………………… 

(stacjonarny, komórkowy) 

 

II. Dane osobowe  kandydata do stypendium: 

 

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

Imię i nazwisko  

 

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

Dokładny adres zamieszkania 

 

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

Data urodzenia/PESEL 



PROJEKT  

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

Telefon kontaktowy i mail  kandydata lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej 

 

III. Informacje o kwalifikacjach sportowych 

 

1. Uprawiana dyscyplina/konkurencja  ............................................................................................... 

2. Kategoria wiekowa ......................................................................................................................... 

3. Rodzaj rywalizacji /indywidualna, drużynowa itp.,/ …………………………..……………….. 

IV. Informacja o wynikach sportowych uzyskanych w …....….. roku         

 

lp. nazwa zawodów 

miejsce 

rozgrania 

zawodów 

Termin 

zawodów 

Osiągnięcie 

/miejsce, 

rekord/ 

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

V. Załączniki 

1) Oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności do 

wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (w przypadku osób zrzeszonych), 

2) zaświadczenie o przynależności do kadry narodowej w przypadku powołania, wydane przez 

właściwy dla danej dyscypliny polski związek sportowy, 

3) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe, 

4) klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz wykorzystania wizerunku do celów związanych  

z przyznawaniem stypendiów sportowych na terenie Gminy Wierzbica i poza jej granicami 
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 ……………………………… dnia …………… 

……………………….………………. 

podpis (pieczęć) 

wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczenie wypełniane przez rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej: 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyznanie dziecku stypendium sportowego za osiągnięte wyniki 

w współzawodnictwie sportowym. 

 

…………………………………… 



PROJEKT  

        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych we 

wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe, do celów związanych z 

obsługą wniosku. W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę –– na upublicznienie wizerunku 

dziecka. 

 

…………………………………… 

        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Trybem przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości 
stypendiów sportowych, stanowiącym Załącznik do uchwały Rady Gminy Gierałtowice z dnia 
29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju  
i wysokości stypendiów sportowych. 

 

…………………………………… 

        podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Wiem, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuję mi prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym monecie oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do obsługi wniosku o przyznanie stypendium sportowego. Potwierdzam zapoznanie się  

z informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej. 

 

 

…………………………………… 

        podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Oświadczenie wypełniane przez kandydata pełnoletniego: 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyznanie mi stypendium sportowego za osiągnięte wyniki 

w współzawodnictwie sportowym. 

 

…………………………………… 

         podpis kandydata 

 

 



PROJEKT  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych we 

wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym, 

do celów związanych z obsługą tego wniosku. W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę –

– na upublicznienie mojego wizerunku. 

 

…………………………………… 

         podpis kandydata 

 

                    

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Trybem przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości 
stypendiów sportowych, stanowiącym Załącznik do uchwały Rady Gminy Wierzbica z dnia …………… 
2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych. 

 

…………………………………… 

         podpis kandydata 

 

 

Wiem, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuję mi prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym monecie, oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do obsługi wniosku o przyznanie stypendium sportowego. Potwierdzam zapoznanie się  

z informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej. 

 

 

…………………………………… 

         podpis kandydata 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 

2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Wierzbica ( ul. Tadeusza Kościuszki 73, 26-
680 Wierzbica, e-mail: wierzbica@wierzbica.pl, tel. (48) 618-36-10 ). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: inspektor@cbi24.pl Lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów 
regulujących wykonywanie zadań gminy. 
W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania 

danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania 

administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 
przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub 
innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w 
szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę 
danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest 
ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
przepisów prawa; operatorom pocztowym; pracownikom Administratora. 


