
UCHWAŁA NR 273/VIII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego 
szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Ziębice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, 1378) w związku z art. 31. Ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W celu wspierania uczniów, wykazujących szczególne uzdolnienia sportowe, uczęszczających do 
szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Ziębice, jako wyraz uznania dla prezentowanego 
poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu, ustanawia się okresowe stypendia sportowe na 
dany rok szkolny. 

2. Zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich wysokość określa niniejsza 
uchwała. 

§ 2. O stypendium sportowe ubiegać mogą się uczniowie publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Ziębice, a także absolwenci tych szkół, którzy ukończyli 
naukę w szkole w roku poprzedzającym złożenie wniosku, posiadający udokumentowane osiągnięcia sportowe 
o randze co najmniej powiatowej, uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym składany jest 
wniosek o przyznanie stypendium. 

§ 3. 1. Stypendia przyznawane są za indywidualne oraz drużynowe osiągnięcia sportowe. 

2. Uczeń może ubiegać się w danym roku szkolnym wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej 
dyscyplinie sportowej. 

§ 4. 1. Na podstawie złożonych wniosków tworzy się listę rankingową, w której kolejność ustalana jest na 
podstawie uzyskanych punktów. 

2. Uczniowi ubiegającemu się o stypendium sportowe przyznaje się następujące punkty: 

1) za osiągnięte w danym roku szkolnym miejsce w zawodach sportowych, olimpiadach itp. 

Szczebel 
osiągnięcia 

 

 Miejsc
e 1-3 

Miejsce 
4-10 

Miejsce 
poniżej 10 

Laureat 
(traktowany 
odpowiedni
o jako 
osiągnięcie  
I-III 
miejsca) 

Finalista 
/półfinalista 
(traktowany 
jako osiągnięcie 
IV-X miejsca) 

Grand 
Prix 
(traktowany 
odpowiednio 
jako osiągnięcie 
I-III) 

Za udział 
wyróżnienie                             
w zawodach 
sportowych/olimp
iadach 
(traktowany 
odpowiednio jako 
osiągnięcie 
poniżej X 
miejsca) 

Międzynarodowe 60 50 40 60 50 60 40 
Ogólnopolskie 35 30 25 35 30 35 25 
Wojewódzkie 20 15 15 20 15 20 12 
Powiatowe/regionalne 10 5 3 10 5 10 3 
             
  
Zajęte miejsce Liczba punktów 
Mistrz Świata/Europy 350 
Wicemistrz Świata/Europy 300 
III miejsce w Mistrzostwach Świata/Europy 250 
Mistrz Polski 250 
Wicemistrz Polski 200 
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III miejsce w Polsce 150 
Mistrz Województwa 150 
Wicemistrz Województwa 100 
III miejsce w województwie 50 
Rekord Polski 150 
Rekord Województwa 100 
Powołanie do reprezentacji Kadry Narodowej 100 
Powołanie do reprezentacji Kadry Wojewódzkiej 50 

2) za średnią ocen na świadectwie szkolnym za dany rok szkolny: 

Średnia ocen Liczba punktów 
6.0-5.75 10 
5.74-5.35 8 
5.34-5.0 6 
4.99-4.75 4 
4.74-4.50 2 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, składać 
może rodzic lub prawny opiekun ucznia. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku (potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem przez szkołę); 

2) kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny poprzedzający złożenie 
wniosku z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego lub trenera/klub sportowy). 

3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum 
Edukacji i Sportu w Ziębicach w terminie do 14 września danego roku. 

4. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą oceniane i pozostaną bez rozpatrzenia. 

5. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie. 

6. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania stypendium. 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Ziębic 
w drodze zarządzenia, zwana dalej Komisją. 

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzi: 

1) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej w Ziębicach; 

2) dwóch przedstawicieli Burmistrza Ziębic; 

3) jeden dyrektor ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. 

3. Komisja opiniując wnioski o przyznanie stypendium, bierze pod uwagę: 

1) osiągnięcia sportowe w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami; 

2) średnią ocen na świadectwie szkolnym za rok poprzedzający złożenie wniosku; 

3) opinię trenera/nauczyciela wychowania fizycznego, klubu sportowego, wychowawcy/dyrektora szkoły. 

4. Komisja przyznaje każdemu wnioskowi określoną liczbę punktów, zgodnie z zasadami określonymi w § 
4 pkt 1 i 2. 

5. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół wraz z listą rankingową kandydatów do przyznania 
stypendium, który przekazywany jest Burmistrzowi Ziębic. 

§ 7. 1. Liczbę stypendiów na każdy nowy rok szkolny ustala Burmistrz Ziębic w ramach środków 
finansowych określonych w uchwale budżetowej w danym roku oraz środków planowanych na przyszły rok 
budżetowy. 
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2. Decyzję o przyznaniu i pozbawieniu stypendium podejmuje Burmistrz Ziębic. 

3. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy w roku szkolnym tj. od września do czerwca i wypłaca 
się w ratach miesięcznych. 

4. Stypendium przyznaje się uczniom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. 

5. Wysokość stypendium sportowego wynosi 200 zł miesięcznie. 

6. Stypendysta zobowiązuje się do promocji Gminy Ziębice poprzez umieszczenie herbu Gminy Ziębice na 
swojej garderobie sportowej, o ile nie sprzeciwiają się temu inne okoliczności wynikające z wcześniej 
zawartych umów. 

7. Informację o przyznaniu stypendium umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Ziębicach oraz na tablicy ogłoszeń. 

§ 8. 1. Uczeń zostaje pozbawiony stypendium w przypadku gdy: 

1) został zawieszony w prawach zawodnika; 

2) nie realizuje obowiązku szkolnego; 

3) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami norm społecznych naraził dobre 
imię szkoły lub klubu sportowego. 

2. Pozbawienie ucznia stypendium sportowego dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły lub klubu 
sportowego. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ziębicach 

 
 

Agata Sobków 
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Załącznik do uchwały nr 273/VIII/2021

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 25 marca 2021 r.

……………………………………………..

(miejscowość, data)

Wniosek

o przyznanie stypendium sportowego

szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Ziębice

na rok szkolny …………………………………………

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………….

2. FUNKCJA ………………………………………………………

3. DANE DO KANTAKTU: TEL. ……………………………….   EMAIL: 

…………………………………………….

II. DANE KANDYDATA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM

1. IMIĘ I NAZWISKO 

…………………………………………………………………………………………………

2. ADRES ZAMIESZKANIA 

…………………………………………………………………………………………………

3. DANE KONTAKTOWE: TEL: ……………………………………..  EMAIL: 

…………………………………………..

4. DATA URODZENIA 

…………………………………………………………………………………………………

5. NAZWA I ADRES SZKOŁY 

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

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

6. KLASA ………………………………. ŚREDNIA OCEN ……………………………..         

ZA ROK SZKOLNY POPRZEDZAJĄCY ZŁOŻENIE WNIOSKU.
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7. IMIĘ I NAZWISKO TRENERA/NAUCZYCIELA WF 

……………………………………………………………….

8. KONTAKT DO TRENERA/NAUCZYCIELA WF (TEL……………………..  

EMAIL………………………….............................................................................)

9. DOTYCZY WYŁĄCZNIE ABSOLWENTÓW

NAZWA I ADRES SZKOŁY, W KTÓREJ ABSOLWENT PODEJMIE NAUKĘ OD 1 

WRZEŚNIA:

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

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

……………………………………………………………………………………

III. DYSPOZYCJA PRZEKAZANIA NA RACHUNEK BANKOWY STYPENDIUM 

SPORTOWEGO

1. NUMER KONTA BANKOWEGO 

………………………………………………………………………………………….

2. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KONTA BANKOWEGO 

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

IV. OPINIA O UCZNIU WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO 

UDOKUMENTOWANYCH OSIĄGNIEĆ

1.Opis trenera/nauczyciela wychowania fizycznego

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………….

(podpis trenera/nauczyciela wf)
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3. Opinia klubu sportowego o ucznia, który ubiega się o stypendium szkolne 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………

…………………………………………

(podpis przedstawiciela klubu lub osoby upoważnionej)  

4. Opinia wychowawcy/dyrektora szkoły

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………

…………………………………………

(podpis wychowawcy/dyrektora szkoły)

V. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ (proszę  wykazać  do

8 ponadprzeciętnych osiągnięć ucznia).

l.p. Opis osiągnięcia Data

osiągnięcia

Szczebel

osiągnięcia

Zajęte

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
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9

Średnia ocen na świadectwie szkolnym: ……………………………………………….

Załączniki:

1. Kserokopia świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku 

(potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

2. Kserokopia dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny poprzedzający 

złożenie wniosku z uwzględnieniem zapisu dot. szczebla osiągnięcia (potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego lub klub sportowy/trenera)

VI.OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia, zawartych

we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznania stypendium sportowego

szczególnie uzdolnionych uczniów w Gminie Ziębice, oraz oświadczam, że zgodnie z art. 13

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE,

zwanym  w  skrócie  RODO,  zostałem/am  poinformowany/a  o  zasadach  przetwarzania

udostępnionych  przeze  mnie  danych  osobowych  oraz  o  moich  prawach  związanych

z przetwarzaniem danych. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi

załącznik do niniejszego wniosku.

2. Zapoznałem/am się z Uchwałą nr 273/VIII/2021 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 marca

2021r.  w  sprawie  określania  szczegółowych  zasad  i  trybu  przyznawania  i  pozbawiania

stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Ziębice i spełniam jej

wymagania oraz wyrażam zgodę na udostępnianie danych stypendysty, tj. imię i nazwiska,

klasa,  szczebel  osiągnięcia  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Ziębicach

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

…………………………………………………..

Podpis wnioskodawcy
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UZASADNIENIE

Duża grupa dzieci i młodzieży w Gminie Ziębice rozwija swoje zdolności w klubach sportowych

w różnych dyscyplinach sportu. Wielu z nich odnosi znaczące sukcesy.

Na podstawie art. 31 ustawy o sporcie jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i

finansować okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Organ stanowiący j.s.t. określa w takim przypadku, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę

znaczenie danego sportu dla tej j.s.t. oraz osiągnięty wynik sportowy.

Stypendium sportowe ma na celu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,

jest wyróżnieniem indywidualnym za prezentowany przez zawodnika poziom sportowy,

osiągnięcia w danej dyscyplinie sportu, a także reprezentowanie i promowanie Gminy Ziębice.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków
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