
UCHWAŁA NR XXVI/220/2021
RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala 
się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów 
sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, a także rodzaj i wysokość stypendiów sportowych.

§ 2. Osobie fizycznej zamieszkałej na terenie Miasta Maków Mazowiecki lub posiadającej stałe 
zameldowanie na jej terenie za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym może być 
przyznane stypendium sportowe.

§ 3. Stypendia sportowe przyznaje się z budżetu Miasta Maków Mazowiecki biorąc pod uwagę osiągnięty 
wynik sportowy, znaczenie danego sportu dla Miasta Maków Mazowiecki.

§ 4. Dyscyplinami sportowymi o szczególnym znaczeniu dla Miasta Maków Mazowiecki są: lekkoatletyka, 
piłka nożna, podnoszenie ciężarów, piłka siatkowa, karate, tenis stołowy.

Rozdział 2.
Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

§ 5. 1. Stypendium sportowe będzie przyznane osobie fizycznej za rok poprzedzający, po spełnieniu 
przynajmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:

1) za udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy;

2) za udział w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

3) za zakwalifikowanie się i bycie członkiem reprezentacji Polski w danej kategorii wiekowej;

4) za bycie członkiem drużyny klubu sportowego, która to drużyna brała udział w rozrywkach szczebla 
centralnego.

2. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przyznaje stypendium sportowe jednorazowo do kwoty 
w wysokości 1000 zł.

3. Stypendium wypłacone zostanie w okresie do dnia 30 kwietnia danego roku.

4. W uzasadnionych przypadkach stypendium będzie wypłacone w kołejnym miesiącu.

5. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pozbawia stypendium sportowego w przypadku, gdy osoba 
fizyczna:

1) została czasowo lub dożywotnio zdyskwalifikowana, lub

2) została zawieszona w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego, lub

3) popełniła czyn karalny lub naruszający normy etyczno - moralne, lub

4) zaprzestała startów lub treningów.

6. Osoba fizyczna, której przyznano stypendium sportowe, bądź rodzic lub opiekun prawny, w przypadku 
gdy ta osoba jest niepełnoletnia, zobowiązana jest do poinformowania Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od ich wystąpienia.

Id: 1A6A05F8-E598-4EBO-B3AE-0730320800AE. Podpisany Strona 1



Rozdział 3.
Składanie i rozpatrywanie wniosków

§ 6. 1. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego, może wystąpić:

1) klub sportowy lub stowarzyszenie;

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy;

3) osoba fizyczna osiągająca wyniki sportowe;

4) rodzic lub opiekun prawny, w przypadku, gdy osoba fizyczna osiągająca wyniki sportowe jest 
niepełnoletnia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do przyznania stypendium sportowego;

2) dane wnioskodawcy;

3) opis osiągnięć sportowych kandydata do przyznania stypendium sportowego.

3. Druk wniosku o przyznanie stypendium sportowego określa Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 
(załącznik nr 1).

4. Do wniosku należy dołączyć wyniki sportowe (komunikat końcowy lub inny dokument potwierdzający 
wyniki sportowe, podpisany przez wnioskodawcę) oraz program szkoleń i startów.

5. Wnioski o stypendium sportowe, składa się w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim w terminie 
do 10 marca każdego roku kalendarzowego.

6. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, 
wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie 
tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

7. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Złożenie wniosku o stypendium sportowe nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

§ 7. Komisja ds. stypendiów sportowych dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków biorąc pod 
uwagę osiągnięte wyniki sportowe oraz znaczenie dyscyplin sportowych, o którym mowa w § 4. Rozpatrzenie 
złożonych wniosków następuje w formie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy 
przyznania stypendium sportowego.

§ 8. Ilość przyznanych stypendiów sportowych, uzależniona jest od środków finansowych zaplanowanych 
na ten cel w budżecie, oraz liczby osób spełniających warunki wymienione w niniejszej uchwale.

§ 9. Osoba fizyczna osiągająca wyniki sportowe może otrzymać tylko jedno stypendium.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 10. Traci moc uchwała nr XX/144/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów sportowych oraz uchwała nr XX/156/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 12. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miej skiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Załącznik nr 1

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium sportowego za wyniki sportowe osiągnięte 

w roku...............

Pouczenie:
Wniosek należy wypełniać czytelnie, najlepiej literami drukowanymi lub komputerowo. 

*) niepotrzebne skreślić

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko

2. Adres do korespondencji

3. Telefon kontaktowy

4. e-mail

5. Status prawny wnioskodawcy, wobec kandydata 
do stypendium (matka, ojciec, opiekun prawny lub zawodnik 
składający wniosek osobiście)

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO STYPENDIUM WRAZ Z DANYMI DO ROZLICZEŃ

1. Imię i nazwisko

2. Data urodzenia

3. Pełny adres zameldowania/ zameldowania

4. PESEL

5. Telefon kontaktowy

6. e-mail

7. Nazwa dyscypliny sportowej, w której zawodnik 
osiągnął wskazane we wniosku wyniki

8. Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który ma 
zostać przekazane stypendium oraz dane właściciela 
rachunku bankowego (imię, nazwisko oraz pełny adres 
przypisany do rachunku)
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III. OPIS WYSOKIEGO WYNIKU SPORTOWEGO OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ 
KANDYDATA W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU:

1).........................................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................................

3) ........................................................................................................................................................................

IV. UZASADNIENIE

Do wniosku załączam ............. dokumenty/ów *) potwierdzaj ące/ych*) osiągnięcie przez kandydata
wyżej wymienionych wyników sportowych

(Data i podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA*) DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W IMIENIU 
ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Pouczenie:

*) niepotrzebne skreślić

1. Oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem*) zawodnika, dla którego występuję o stypendium 
sportowe.

(Data i czytelny podpis wnioskodawcy)
2. Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem przyznawania i pozbawiania stypendiów 
sportowych.

(Data i czytelny podpis wnioskodawcy)
3. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze 
stanem faktycznym.

(Data i czytelny podpis wnioskodawcy)
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922), dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem 
niniejszego wniosku o stypendium sportowe.

(Data i czytelny podpis wnioskodawcy)
5. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie informacji o przyznaniu stypendium sportowego na postawie 
niniejszego wniosku.

(Data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/220/2021

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

Powołana w uchwale ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarza jednostkom 

samorządu terytorialnego możliwość przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników, 

reprezentantów Miasta, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym 

współzawodnictwie sportowym. Wysokie zaangażowanie w treningi oraz osiągnięcia na trenie 

międzynarodowej i zawodach na szczeblu krajowym powinno być zauważane i nagradzane. Niniejszej 

uchwały stanowi element programu, który wspiera uzdolnione dzieci i młodzież. Stąd wynika potrzeba 

rozważenia możliwości przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom klubów sportowych 

działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

PRZEWODNI CZĄCY RADY

Dariusz Artiił Mieczu ikowki


