
UCHWAŁA NR XX/185/2020 
RADY GMINY KOŁOBRZEG 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych , nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713),  art. 31 ust. 3, art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1133), Rada Gminy Kołobrzeg uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwała określa: 

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość okresowych stypendiów 
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zwane dalej „stypendiami”. 

2) zasady i tryb przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień dla zawodników 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe, biorąc pod uwagę dyscypliny i osiągnięcia sportowe, mające znaczenie dla społeczności 
lokalnej Gminy Kołobrzeg, zwane dalej „nagrodami”. 

3) . Stypendia , nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu 
sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy materialnej dla podniesienia poziomu 
wyszkolenia sportowego. 

Rozdział 2. 
Stypendia 

§ 2. 1. Stypendium sportowe jest przyznawane zawodnikowi będącemu osobą fizyczną spełniającą łącznie 
następujące kryteria: 

1) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Gmina Kołobrzeg lub jest mieszkańcem Gminy 
Kołobrzeg oraz zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Powiatu Kołobrzeskiego; 

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 Kołobrzeg, 

3) nie pobiera stypendium sportowego, pochodzącego ze środków samorządu terytorialnego innych szczebli, 
wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej 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) I-V miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,  Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy 
oraz innych zawodach porównywalnego szczebla ; 

b) I-III miejsce na Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Pucharze Polski oraz innych 
zawodach porównywalnego szczebla organizowanych przez polskie związki sportowe znajdujące się 
w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; 

c) I-III miejsce  na mistrzostwach wojewódzkich oraz innych zawodach porównywalnego szczebla. 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi: 

1) za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust1 pkt 4a: 

a) za zajęcie miejsca I-III –  500,00 zł. 

b) za zajęcie miejsca IV-V - 400,00 zł. 
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2) za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust1 pkt 4b: 

a) za zajęcie miejsca I-III –  300,00 zł. 

3) za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust1 pkt 4c: 

a) za zajęcie miejsca I-III –  200,00 zł. 

2. Stypendia przyznaje się za osiągnięcia  roku poprzedzającego rok, w którym ma być wypłacone stypendium. 
Ze względu na ograniczenia w organizacji imprez sportowych z powodu pandemii COVID -19 w 2020 roku , 
dopuszcza się uwzględnienie wyników sportowych z 2019 roku we wnioskach składanych za 2020 rok. 

3. 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. 

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

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

6. Zawodnikowi, któremu w danym roku zostało przyznane stypendium, nie może być przyznana nagroda. 

Rozdział 3. 
Nagrody i wyróżnienia 

§ 4. 1. Nagrodę może otrzymać zawodnik będący osobą fizyczną, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Gmina Kołobrzeg lub jest mieszkańcem Gminy 
Kołobrzeg oraz zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Powiatu Kołobrzeskiego; 

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 Kołobrzeg; 

3) reprezentuje kraj lub klub macierzysty na zawodach sportowych i w roku poprzedzającym rok przyznania 
nagrody osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, tj.: 

a) I-III miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 
Europy; 

b) I-III miejsce w Mistrzostwach Polski organizowanych przez polskie związki sportowe znajdujące się 
w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; 

c) I-III miejsce w mistrzostwach wojewódzkich. 

§ 4. 2. Wyróżnienie sportowe motywacyjne dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia, może być przyznane 
osobie fizycznej, która spełni następujące warunki: 

a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kołobrzeg, 

b) w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia uczęszczała do szkoły i uzyskała dobre lub bardzo dobre 
wyniki w nauce ( średnia ocen powyżej 4,0) 

c) osiąga bardzo dobre wyniki sportowe w uprawianej dyscyplinie sportu ,a nie miała możliwości z przyczyn 
finansowych udziału w zawodach sportowych poszczególnych szczebli wymienionych § 2.1. pkt.4  a,b,c. 

§ 5. 1. Wysokość nagrody / wyróżnienia wynosi: 

1) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust1 pkt 3a: 

a) za zajęcie miejsca I-III –  2 000,00 zł. 

2) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust1 pkt 3b: 

a) za zajęcie miejsca I-III –  1 500,00 zł. 

3) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust1 pkt 3c: a.za zajęcie miejsca I-III –   800,00 zł. 

4) Wyróżnienie sportowe motywacyjne za osiągnięcia, o których mowa w § 4.2 – 500zł. 
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2. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się za osiągnięcia z roku poprzedzającego rok, w którym ma być 
wypłacona nagroda. Ze względu na ograniczenia w organizacji imprez sportowych z powodu pandemii COVID -19 
w 2020 roku , dopuszcza się uwzględnienie wyników sportowych z 2019 roku we wnioskach składanych za 
2020 rok. 

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, 
nagrody nie podlegają sumowaniu, a zawodnikowi przyznaje się jedną nagrodę odpowiednią do najwyższego 
osiągnięcia. 

4. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się jednorazowo. 

5. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej otrzymaniem. 

6. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, 
zawodnikowi przyznaje się tyko  jedną nagrodę, odpowiednią do najwyższego osiągnięcia. 

7. Nagrodę może otrzymać również trener prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

8. Trenerom w danym roku kalendarzowym może być przyznana tylko jedna nagroda. 

Rozdział 4. 
Tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień 

§ 6. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Wójta Gminy Kołobrzeg, w ramach środków 
finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Kołobrzeg. 

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia mogą składać: 

1) kluby sportowe lub stowarzyszenia z siedzibą na terenie Gminy Kołobrzeg lub z siedzibą na terenie Powiatu 
Kołobrzeskiego, w których zrzeszony jest zawodnik; 

2) władze właściwego ogólnopolskiego lub okręgowego związku sportowego; 

3) pełnoletnia osoba fizyczna, która jest kandydatem do stypendium; 

4) rodzic lub prawny opiekun niepełnoletniego kandydata do stypendium. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia za wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku, składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, w terminie 
do  15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być wypłacone stypendium, nagroda lub wyróżnienie 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody za rok 2020 należy składać w biurze podawczym Urzędu 
Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, w terminie do  15 stycznia 2021 roku. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia stanowią załączniki nr 1 , nr 2 oraz nr 
3 do niniejszej uchwały. 

5. Do wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w § 2 i § 4  niniejszej uchwały oraz zgodę zawodnika, trenera i Wnioskodawcy 
niebędącego jednocześnie zawodnikiem na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 
stypendium zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku lub złożenia wniosku bez wymaganych 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do stypendium sportowego lub nagrody Wójt Gminy Kołobrzeg, 
wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia 
wezwania. 

7. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie wskazanym w § 7 ust. 2 i 3; 

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę; 

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie określonym w § 7 ust. 6. 

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody, rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, powołana 
przez Wójta Gminy Kołobrzeg, w skład której wchodzą: 
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1) dwie osoby wskazane przez Wójta Gminy Kołobrzeg; 

2) Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg bądź Wiceprzewodniczący; 

3) jeden przedstawiciel  Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa; 

4) jeden przedstawiciel komisji Spraw Społecznych. 

2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty złożenia. 

3. Z dokonanej weryfikacji Komisja sporządza protokół, który przedkłada Wójtowi Gminy Kołobrzeg. 

4. Wnioski o przyznanie wyróżnienia sportowego rozpatruje Wójt Gminy Kołobrzeg. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia. 

§ 9. 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium, nagrody lub wyróżnienia podejmuje Wójt 
Gminy Kołobrzeg w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały, z uwzględnieniem opinii Komisji, o której mowa 
w § 8 ust. 2 uchwały. 

2. Wójt Gminy Kołobrzeg przyznaje stypendia sportowe, nagrody lub wyróżnienia sportowe w ramach 
środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Kołobrzeg na dany rok. 

3. Wykaz osób otrzymujących stypendium sportowe, nagrody lub wyróżnienia sportowe  podlega ogłoszeniu 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołobrzeg. 

4. O przyznaniu stypendium,  nagrody, wyróżnienia sportowego Wójt Gminy Kołobrzeg informuje zawodnika, 
trenera i Wnioskodawcę niebędącego jednocześnie zawodnikiem, w formie pisemnej. 

§ 10. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy, w terminie do ostatniego dnia danego 
miesiąca, począwszy od miesiąca złożenia wniosku. 

§ 11. 1. Wójt Gminy Kołobrzeg może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek podmiotów wymienionych 
w § 7 ust. 1 uchwały lub z urzędu, po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania, że: 

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 współżycia społecznego lub 
ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na utratę dobrego imienia Gminę Kołobrzeg lub klub sportowy; 

8) zawodnik przestał być mieszkańcem Gminy Kołobrzeg; 

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

2. stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek Gminy Kołobrzeg. 

3. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wójt Gminy Kołobrzeg może wysłuchać 
zawodnika i umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Dopuszcza się złożenie wyjaśnień w formie pisemnej lub ustnej. 

4. Wnioskodawca, a także zawodnik niebędący jednocześnie wnioskodawcą, może informować Wójta Gminy 
Kołobrzeg o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia zawodnika stypendium 
sportowego. 

5. Pozbawienie prawa do stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, 
w którym nastąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

6. O pozbawieniu stypendium sportowego, Wójt Gminy Kołobrzeg zawiadamia pisemnie zawodnika oraz 
podmiot, który złożył wniosek. 
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§ 12. 1. Zarząd klubu sportowego po okresie otrzymywania stypendium zobowiązany jest do złożenia Wójtowi 
Gminy Kołobrzeg sprawozdania z realizacji przez zawodnika programu szkoleniowego, udziału w zawodach, 
uzyskanych wynikach oraz jego postawy sportowej. 

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Julian Nowicki 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XX/185/2020 

           Rady Gminy Kołobrzeg 

z dnia 28 września 2020 roku 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE STYPENIUM SPORTOWEGO 

WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG 

DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 

1. Nazwisko ............................................ 2. Imiona…………………………………………………. 

3. Imiona rodziców lub prawnych opiekunów…………………………………………………….. 

4. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania: ulica ............................................................. nr ......... kod pocztowy…………. 

miejscowość……………………………………………………………………………………………… 

6. Nr telefonu kontaktowego (nieobowiązkowe)……………………………………………………… 

7. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń/student:………………………………………………… 

8. Klasa/rok studiów ............................... 9. PESEL…………………………………………………….. 

9. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………….. 

10. Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez zawodnika…………………………………….. 

11. Uprawiana dyscyplina sportowa……………………………………………………………………. 

12. Kategoria sportowa…………………………………………………………………………………. 

13. Nazwisko i imię trenera prowadzącego…………………………………………………………….. 

14. Nr telefonu kontaktowego trenera (nieobowiązkowe)…………………………………………….. 

 

I. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W ROKU POPRZEDZAJĄCYM 

OKRES STYPENDIALNY UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE WNIOSKU Pełna nazwa 

zawodów, uzyskane miejsce, data zawodów (do wniosku należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych np. komunikat z zawodów, 

dyplomy 

itp.)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

data powołania do kadry narodowej Polski………………………………………………….. 

 

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

(miejscowość, data)                     (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do składania    

                                                           oświadczeń woli w imieniu zawodnika, osoby fizycznej) 
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II Oświadczenie zawodnika 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie 

oświadczam, iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku niezwłocznie 

zawiadomię Wójta Gminy Kołobrzeg. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi 

administracyjnej stypendium sportowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997r. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 

aktualizacji. 

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

       (miejscowość, data)                                              (podpis zawodnika, osoby fizycznej) 
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KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

SPORTOWEGO WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG 
 

1. NAZWISKO I IMIĘ  KANDYDATA …………………………………………………… 

 

A. OCENA FORMALNA WNIOSKU DOKONANA PRZEZ KOMISJĘ: 

 

FORMALNA OCENA WNIOSKU TAK NIE UWAGI 

Wniosek złożony w terminie    

Wniosek podpisany przez osobę/by upoważnione do 

reprezentowania Wnioskodawcy 

   

Spełnienie kryteriów dotyczących Kandydata:    

    

- jest zawodnikiem klubu sportowego, którego 

siedzibą jest Gmina Kołobrzeg lub jest mieszkańcem 

Gminy Kołobrzeg oraz zawodnikiem klubu 

sportowego mającego siedzibę na terenie Powiatu 

Kołobrzeskiego 

   

- 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 Kołobrzeg 

   

- nie pobiera stypendium sportowego, pochodzącego 

ze środków samorządu terytorialnego innych szczebli, 

wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub 

umowy cywilno- prawnej z tytułu uprawiania danej 

dyscypliny sportu. 

   

- reprezentuje kraj lub klub macierzysty na zawodach 

sportowych i w roku poprzedzającym rok przyznania 

stypendium sportowego osiągnął wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym, zgodnie z § 2 pkt 4 lit 

a,b i c uchwały. 

   

Wniosek zawiera: 

Dane Kandydata    

Informacje o Kandydacie    

Informacje o Wnioskodawcy    

Załączniki    

 

 

Stwierdzone braki formalne zostały usunięte/ nie zostały usunięta w wyznaczonym terminie* 

(niewłaściwe skreślić) 

 
 

 

Kołobrzeg, dnia………………                                      …………………………………………………. 

                                                                                       (podpis przewodniczącego Komisji) 

 

 

Id: 1755D945-D453-430E-AD8A-FAE088BB3C15. Podpisany Strona 3



  

 

 

B. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU: 

 

KRYTERIA OCENY TAK NIE UWAGI 

Kandydat posiada udokumentowane 

osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie 

dyscyplinie sportowej w roku poprzedzającym 

rok przyznania stypendium: 

   

- o zasięgu ogólnopolskim    

O zasięgu międzynarodowym     

 
 

C. DECYZJA KOMISJI: 

 

Decyzja Komisji 

TAK NIE 

PROPONOWANA 

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ 

STYPENDIUM 

   

 
 

Podpis Przewodniczącego Komisji ……………………………………………… 

  

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

 

 

 

D. DECYZJA WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG: 

 

Przyznaję stypendium sportowe / nie przyznaję stypendium sportowego *  

 

panu/pani ………………………………………………………………………… 

    (imię i nazwisko Kandydata) 

 

 

w wysokości …………………… zł. miesięcznie.  
 

 

 

 

Kołobrzeg, dnia ………………..                                 ………………………………………………. 

         (podpis Wójta Gminy Kołobrzeg) 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XX/185/2020 

           Rady Gminy Kołobrzeg 

z dnia 28 września 2020 roku 

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY 

WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG 

 

 

DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 

1. Nazwisko ............................................ 2. Imiona…………………………………………………. 

3. Imiona rodziców lub prawnych opiekunów…………………………………………………….. 

4. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania: ulica ............................................................. nr......... kod pocztowy………… 

miejscowość……………………………………………………………………………………………. 

6. Nr telefonu kontaktowego (nieobowiązkowe)……………………………………………………… 

7. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń/student:………………………………………………… 

8. Klasa/rok studiów .........................................................................  

9. PESEL……………………………………………………….. 

10. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………….. 

11. Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez zawodnika…………………………………….. 

12. Uprawiana dyscyplina sportowa……………………………………………………………………. 

13. Kategoria sportowa…………………………………………………………………………………. 

14. Nr telefonu kontaktowego trenera (nieobowiązkowe)…………………………………………….. 

I. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK 

PRZYZNANIA NAGRODY, UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE WNIOSKU 

Pełna nazwa zawodów, uzyskane miejsce, data zawodów (do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych np. komunikat z 

zawodów, dyplomy 

itp.)……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

NAZWISKO I IMIĘ TRENERA  ……………………………………………………………. 

 

Informacja o osiągnięciach szkoleniowych trenera w roku 

uprawniających do wnioskowania o przyznanie nagrody: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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1. Krótkie uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

                                

………………………………………………………………………………………… 

          (miejscowość, data)                                                             (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 
II. Oświadczenie zawodnika 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie 

oświadczam, iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku niezwłocznie 

zawiadomię Wójta Gminy Kołobrzeg. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi 

administracyjnej stypendium sportowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997r. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 

aktualizacji. 

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

       (miejscowość, data)                                              (podpis zawodnika, osoby fizycznej) 

 

 

 

 

 

III. Oświadczenie trenera: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

obsługi administracyjnej nagrody rzeczowej lub finansowej zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Zostałem 

poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 
 

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

       (miejscowość, data)                                                              (podpis trenera) 
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KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY 

 WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG 
 

1. NAZWISKO I IMIĘ  KANDYDATA …………………………………………………… 

 

A. 1. OCENA FORMALNA WNIOSKU O NAGRODĘ DLA ZAWODNIKA: 

 

FORMALNA OCENA WNIOSKU TAK NIE UWAGI 

Wniosek złożony w terminie    

Wniosek podpisany przez osobę/by upoważnione do 

reprezentowania Wnioskodawcy 

   

Spełnienie kryteriów dotyczących Kandydata:    

    

- jest zawodnikiem klubu sportowego, którego 

siedzibą jest Gmina Kołobrzeg lub jest mieszkańcem 

Gminy Kołobrzeg oraz zawodnikiem klubu 

sportowego mającego siedzibę na terenie Powiatu 

Kołobrzeskiego 

   

- 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 Kołobrzeg 

   

- nie pobiera stypendium sportowego, pochodzącego 

ze środków samorządu terytorialnego innych szczebli, 

wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub 

umowy cywilno- prawnej z tytułu uprawiania danej 

dyscypliny sportu. 

   

- reprezentuje kraj lub klub macierzysty na zawodach 

sportowych i w roku poprzedzającym rok przyznania 

stypendium sportowego osiągnął wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym, zgodnie z § 4.1 pkt 3 

lit a,b i c uchwały. 

   

Wniosek zawiera: 

Dane Kandydata    

Informacje o Kandydacie    

Informacje o Wnioskodawcy    

Uzasadnienie    

Załączniki    

 

 

Stwierdzone braki formalne zostały usunięte/ nie zostały usunięta w wyznaczonym terminie* 

(niewłaściwe skreślić) 

 
 

 

Kołobrzeg, dnia………………                                      …………………………………………………. 

                                                                                       (podpis przewodniczącego Komisji) 
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1. NAZWISKO I IMIĘ  TRENERA …………………………………………………… 

 

A. 2. OCENA FORMALNA WNIOSKU O NAGRODĘ DLA TRENERA: 

 

FORMALNA OCENA WNIOSKU TAK NIE UWAGI 

Wniosek złożony w terminie    

Wniosek podpisany przez osobę/by upoważnione do 

reprezentowania Wnioskodawcy 

   

Wskazanie osiągnięć sportowych szkolonego kandydata zawodnika: 

- osiągnięcia sportowe zawodnika o zasięgu 

ogólnopolskim  

   

- osiągnięcia sportowe zawodnika o zasięgu 

międzynarodowym 

   

Wniosek zawiera: 

Informacje o Kandydacie    

Informacje o Kandydacie    

Informacje o Wnioskodawcy    

Uzasadnienie    

Załączniki    

 

 

Stwierdzone braki formalne zostały usunięte/ nie zostały usunięta w wyznaczonym terminie* 

(niewłaściwe skreślić) 

 
 

 

Kołobrzeg, dnia………………                                      …………………………………………………. 

                                                                                       (podpis przewodniczącego Komisji) 

 

 B. 1. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O NAGRODĘ DLA ZAWODNIKA: 

 

KRYTERIA OCENY TAK NIE UWAGI 

Kandydat posiada udokumentowane 

osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie 

dyscyplinie sportowej w roku poprzedzającym 

rok przyznania nagrody  

   

- kandydat swoimi osiągnięciami promował 

Gminę Kołobrzeg  
   

w Polsce      

 poza granicami Polski    

 

 

C.1. DECYZJA KOMISJI: 

 

Decyzja Komisji 

TAK NIE 
PROPONOWANA WYSOKOŚĆ 

NAGRODY 
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Podpis Przewodniczącego Komisji ……………………………………………… 

  

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

 

 

 

D. 1.DECYZJA WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG: 

 

Przyznaję nagrodę / nie przyznaję nagrody *  

 

panu/pani ………………………………………………………………………… 

    (imię i nazwisko Kandydata) 

 

 

w wysokości …………………… zł. 
 

 

 

 

Kołobrzeg, dnia ………………..                                 ………………………………………………. 

         (podpis Wójta Gminy Kołobrzeg) 
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B. 2. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O NAGRODĘ DLA TRENERA: 

 

KRYTERIA OCENY TAK NIE UWAGI 

Zawodnicy szkoleni przez kandydata posiadją 

udokumentowane osiągnięcia w 

reprezentowanej przez siebie dyscyplinie 

sportowej w roku poprzedzającym rok 

przyznania nagrody  

   

- o zasięgu ogólnopolskim    
- o zasięgu międzynarodowym    

- kandydat swoimi osiągnięciami promował 

Gminę Kołobrzeg  
   

w Polsce      

 poza granicami Polski    

 

 

C.2. DECYZJA KOMISJI: 

 

Decyzja Komisji 

TAK NIE 
PROPONOWANA WYSOKOŚĆ 

NAGRODY 

   

 

 
Podpis Przewodniczącego Komisji ……………………………………………… 

  

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

Podpis Członka Komisji               ……………………………………………….. 

 

 

 

D. 2.DECYZJA WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG: 

 

Przyznaję nagrodę / nie przyznaję nagrody *  

 

panu/pani ………………………………………………………………………… 

    (imię i nazwisko Kandydata) 

 

 

w wysokości …………………… zł. 
 

 

 

Kołobrzeg, dnia ………………..                                 ………………………………………………. 

         (podpis Wójta Gminy Kołobrzeg) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XX/185/2020 

           Rady Gminy Kołobrzeg 

z dnia  28 września 2020 roku 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO  

WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG 

 

DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 

1. Nazwisko ............................................ 2.Imiona…………………………………………………. 

3. Imiona rodziców lub prawnych opiekunów…………………………………………………….. 

4. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania: ulica ............................................................. nr......... kod pocztowy………… 

6. Miejscowość………………………………………………………………………………………… 

7. Nr telefonu kontaktowego (nieobowiązkowe)……………………………………………………… 

8. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń/student:………………………………………………… 

9. Klasa/rok studiów .........................................................................  

10. PESEL……………………………………………………….. 

11. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………….. 

12. Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez zawodnika…………………………………….. 

13. Uprawiana dyscyplina sportowa……………………………………………………………………. 

14. Kategoria sportowa…………………………………………………………………………………. 

15. Nr telefonu kontaktowego trenera (nieobowiązkowe)…………………………………………….. 

I. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I SZKOLNE UZYSKANE W ROKU 

POPRZEDZAJĄCYM ROK PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA UZASADNIAJĄCE 

ZŁOŻENIE WNIOSKU 

1.  Pełna nazwa zawodów, uzyskane miejsce, data zawodów (do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych np. komunikat z 

zawodów, dyplomy Itp.), Inne uwagi np. przyczyna braku możliwości udziału w kolejnych 

zawodach z przyczyn finansowych 

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

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

NAZWISKO I IMIĘ TRENERA  ……………………………………………………………. 

 

Informacja o osiągnięciach szkoleniowych trenera w roku 

uprawniających do wnioskowania o przyznanie 

wyróżnienia: 

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

 

Średnia ocen w szkole w roku szkolnym  za który ma być wypłacone stypendium : …………….. 

Krótka opinia Wychowawcy klasy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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1. Krótkie uzasadnienie wniosku – planowany cel przeznaczenia przyznanej kwoty wsparcia 

motywacyjnego (składka członkowska klubu sportowego, udział w zawodach, zakup sprzętu 

sportowego itp.)  : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

…………………………………………… 

          (miejscowość, data)                                                             (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 
II. Oświadczenie zawodnika 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie 

oświadczam, iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku niezwłocznie 

zawiadomię Wójta Gminy Kołobrzeg. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi 

administracyjnej stypendium sportowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997r. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 

aktualizacji. 

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

       (miejscowość, data)                                              (podpis zawodnika, osoby fizycznej) 

 

 

III. Oświadczenie trenera: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

obsługi administracyjnej nagrody rzeczowej lub finansowej zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Zostałem 

poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 
 

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

       (miejscowość, data)                                                              (podpis trenera) 

 

 

IV. Oświadczenie Wychowawcy klasy: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

obsługi administracyjnej nagrody rzeczowej lub finansowej zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Zostałem 

poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 
 

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

       (miejscowość, data)                                                              (podpis trenera) 
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KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE  WYRÓŻNENIA 

SPORTOWEGO ORAZ DECYZJA WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG 
 

1. NAZWISKO I IMIĘ  KANDYDATA …………………………………………………… 

 

A. OCENA FORMALNA WNIOSKU: 

 

FORMALNA OCENA WNIOSKU TAK NIE UWAGI 

Wniosek złożony w terminie    

Wniosek podpisany przez osobę/by upoważnione do 

reprezentowania Wnioskodawcy 

   

Spełnienie kryteriów dotyczących Kandydata:    

- nie ukończył w roku przyznania stypendium 26 lat    

- jest zawodnikiem klubu sportowego, którego 

siedzibą jest Gmina Kołobrzeg lub jest mieszkańcem 

Gminy Kołobrzeg oraz zawodnikiem klubu 

sportowego mającego siedzibę na terenie Powiatu 

Kołobrzeskiego 

   

- 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 Kołobrzeg 

   

- nie pobiera stypendium sportowego, pochodzącego 

ze środków samorządu terytorialnego innych szczebli, 

wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub 

umowy cywilno- prawnej z tytułu uprawiania danej 

dyscypliny sportu. 

   

- osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz 

sporcie 

   

Wniosek zawiera: 

Dane Kandydata    

Informacje o Kandydacie    

Informacje o Wnioskodawcy    

Załączniki    

 

 

Stwierdzone braki formalne zostały usunięte/ nie zostały usunięta w wyznaczonym terminie* 

(niewłaściwe skreślić) 

 
 

 

Kołobrzeg, dnia………………                                      …………………………………………………. 

                                                                                       (podpis przewodniczącego Komisji) 
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B. DECYZJA WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG: 

 

Przyznaję jednorazowe WYRÓŻNIENIE sportowe / nie przyznaję jednorazowego 

WYRÓŻNIENIA sportowego * w wysokości 500zł.  

 

 

Panu/Pani ………………………………………………………………………… 

    (imię i nazwisko Kandydata) 

 

 
 

 

 

 

Kołobrzeg, dnia ………………..                                 ………………………………………………. 

         (podpis Wójta Gminy Kołobrzeg) 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XX/185/2020 

           Rady Gminy Kołobrzeg 

z dnia 28 września 2020 roku 
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIUM SPORTOWEGO 

WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG 

 

 

 

 

I. WYPEŁNIA TRENER/OPIEKUN : 

  1. Nazwisko i imię stypendysty ………………………………………………… 

2. okres pobierania stypendium …………………………………………………………. 

3. Opis zrealizowanego przez zawodnika programu szkoleniowego, udziału w zawodach, 

uzyskanych wynikach oraz jego postawy sportowej ……………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

5. do sprawozdania należy dołączyć wszelkie materiały mogące dokumentować działania 

stypendysty związane z realizacją programu stypendialnego………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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