
 

Treść uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: 

zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, 

nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej (OBOWIĄZUJE OD 27 GRUDNIA 2022 R.) 

 

§ 1. 

1. W celu  stworzenia  uczniom  i studentom  szczególnie  uzdolnionym  odpowiednich  warunków  

do uprawiania sportu, ustanawia się stypendia sportowe Miasta i Gminy Swarzędz, zwane dalej 

stypendiami. 

2. W uznaniu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym ustanawia się nagrody rzeczowe i finansowe Miasta i Gminy Swarzędz, 

zwane dalej wyróżnieniami i nagrodami. 

3. Zasady i tryb przyznawania stypendiów określa: Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania, 

wstrzymywania  i cofania  oraz  wysokości   stypendiów   sportowych,   stanowiący   Załącznik   nr   1  

do niniejszej uchwały. 

4. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa: Regulamin w sprawie zasad i trybu 

przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz określenia rodzajów wyróżnień   

i wysokości nagród, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Stypendia i nagrody wypłacane są ze środków budżetu gminy,  określonych  uchwałą budżetową  

na dany rok budżetowy w dziale – Kultura Fizyczna i Sport. 

§ 2. 

1. Stypendia przyznaje corocznie Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji do spraw 

Stypendiów Sportowych, zwaną dalej Komisją ds. Stypendiów, którą powołuje każdego roku w drodze 

zarządzenia do 10 lutego. 

2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje corocznie Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu opinii 

Komisji do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych, zwaną dalej Komisją ds. Nagród, którą powołuje 

każdego roku w drodze zarządzenia do 31 grudnia. 

3. Każda z Komisji, wymienionych w ust. 1 i 2, składa się z 5 osób, w tym trzech radnych Rady 

Miejskiej w Swarzędzu, wskazanych przez Radę Miejską w Swarzędzu. 

4. Komisja ds. Stypendiów działa na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania, 

wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, wymienionego w § 1 ust. 3. 

5. Komisja ds. Nagród działa na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania 

wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz określenia rodzajów wyróżnień i wysokości 

nagród, wymienionego w § 1 ust. 4. 



 

§ 3. 

Uchyla się uchwałę nr XLVIII/290/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r.    

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, 

nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/15/2010 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA 

I COFANIA ORAZ WYSOKOŚCI STYPENDIÓW SPORTOWYCH. 

§ 1. 

1. Stypendia sportowe przyznawane są dla  zawodników,  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe 

we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,  reprezentujących  Miasto  i Gminę  Swarzędz,  

w celu ich wspierania w przygotowaniach do zawodów. 

2. Stypendium sportowe może otrzymać uczeń lub student zamieszkały na terenie Miasta i Gminy 

Swarzędz lub reprezentujący klub sportowy, mający siedzibę na terenie Miasta i Gminy, jeżeli spełnia 

jeden z warunków: 

1) wykazał się wybitnymi osiągnięciami sportowymi w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, 

przez co rozumie się: - miejsca 1-5 w Mistrzostwach Polski lub imprezie o równorzędnej randze - 

udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach 

Paraolimpijskich - ustanowienie rekordów: Polski, Europy, Świata; 

2) zakwalifikował się do udziału w finałach Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw 

Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, w okresie wnioskowanego stypendium; 

3) jest członkiem Kadry Narodowej Polski lub Kadry Wojewódzkiej. 

3. Zawodnik spełniający warunki wymienione w ust. 2 może otrzymać stypendium, jeżeli: 

1) będzie  reprezentował  Miasto  i Gminę  Swarzędz  w roku  wnioskowanego  stypendium,  w jednej   

z dyscyplin olimpijskich MKOL, tj. objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,   

a w pozostałych dyscyplinach – pod warunkiem udziału zawodnika w zawodach, organizowanych 

przez związki krajowe danej dyscypliny; 

2) w momencie składania wniosku o stypendium sportowe miał ukończone 16 lat; 

3) przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej wskazuje na możliwość osiągania                             

w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

§ 2. 

1. Stypendia przyznaje się na okres dwunastu miesięcy. 

2. Stypendium jest wypłacane w równych miesięcznych transzach, których wysokość nie może 

przekroczyć 500 zł (słownie: pięćset zł) brutto. 



 

§ 3. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać: stowarzyszenia kultury fizycznej, 

związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w terminie 

do 31 stycznia w roku przyznania stypendium. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

1) dane wnioskodawcy, 

2) dane osobowe zawodnika, 

3) informację o kwalifikacjach sportowych i maksymalnie trzech najważniejszych osiągnięciach 

sportowych zawodnika w roku poprzedzającym przyznawanie stypendiów, 

4) oświadczenia zawodnika: 

a) o  zobowiązaniu  się  do  niezwłocznego  informowania  Burmistrza  Miasta  i   Gminy  Swarzędz        

      o okolicznościach, mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego; 

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz w sytuacji przyznania stypendium  

      na podanie tych danych do publicznej wiadomości wraz z wysokością przyznanego stypendium.  

      Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje się na stronie  

      internetowej: http://bip.swarzedz.pl/index.php?id=353. 

4. Wniosek powinien być udokumentowany poniższymi załącznikami: 

1) zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika, wydane przez właściwy związek    

    sportowy lub klub sportowy, 

2) zaświadczenie potwierdzające przynależność zawodnika do klubu sportowego, 

3) zaświadczenie o posiadaniu przez zawodnika statusu ucznia lub studenta, wydane przez właściwą  

    placówkę oświatową. 

5. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o stypendium; 

3) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie. 

7. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 4. 

1. Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 10 lutego danego roku powołuje w drodze zarządzenia 

Komisję ds. Stypendiów Sportowych, zwaną dalej Komisją. 

2. Do kompetencji Komisji, należy w szczególności: 

1) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym, 

2) opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym. 

3. W skład Komisji wchodzi 5 osób, w tym trzech radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu. 



 

4. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków, niezwłocznie przedkłada swoje propozycje Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Swarzędz w formie protokołu zawierającego: imię i nazwisko oraz rok urodzenia 

zawodnika, uprawianą dyscyplinę sportową oraz propozycję miesięcznej kwoty stypendium lub 

informację o propozycji nieprzyznania stypendium. 

5. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium lub o jego nieprzyznaniu podejmuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Swarzędz, po zapoznaniu się z protokołem Komisji, o którym mowa w § 4 ust. 4. 

6. Podejmując decyzję, o której mowa w § 4 ust. 5, bierze się pod uwagę m. in.: znaczenie dyscypliny 

sportowej dla promocji Swarzędza i rozwoju sportu w Swarzędzu oraz charakter dyscypliny sportowej  

np. czy jest to dyscyplina olimpijska. 

§ 5. 

1. Burmistrz Miasta i Gminy wstrzymuje i cofa stypendia sportowe na wniosek podmiotów, o których 

mowa w § 3 ust. 1. 

2. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium sportowego 

przechowuje Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. 

§ 6. 

1. Stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli zawodnik: 

1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego określonego przez macierzysty klub; 

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy klubu sportowego. 

2. Wypłatę stypendium wznawia się na wniosek złożony przez wnioskodawcę, po ustaniu przyczyny 

wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został 

złożony. 

3. Stypendium sportowe cofa się zawodnikowi, jeżeli: 

1) nie realizuje programu szkoleniowego, określonego przez klub; 

2) uzyskał status zawodnika profesjonalnego; 

3) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego; 

4) zmienił adres zamieszkania i nie zamieszkuje Miasta i Gminy Swarzędz lub przestał reprezentować 

klub mający siedzibę na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 7. 

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

2. Stypendia pobrane nienależnie podlegają zwrotowi. 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/15/2010 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ORAZ OKREŚLENIA RODZAJÓW 

WYRÓŻNIEŃ I WYSOKOŚCI NAGRÓD. 

§ 1. 

Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie 

sportowym mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody. 

§ 2. 

1. Wyróżnieniami, przyznawanymi zawodnikom, o których mowa w § 1 są: 

1) dyplomy i listy gratulacyjne, 

2) puchary, statuetki, plakietki, 

3) drobne upominki rzeczowe. 

2. Wyróżnienie za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik, który: 

1) jest mieszkańcem Gminy Swarzędz lub działa w klubie sportowym, mającym siedzibę na jej 

terenie; 

2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym; 

3) godnie reprezentuje Miasto i Gminę Swarzędz, wykazuje nienaganną postawę sportową 

i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych. 

§ 3. 

1. Ustala się następujące rodzaje nagród, zwane dalej nagrodami: 

1) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 3000 zł za: 

a) ustanowienie rekordu świata, 

b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 

Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, 

2) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 2400 zł za: 

a) ustanowienie rekordu Europy, 

b) zajęcie od czwartego do szóstego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 

Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, 

3) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 2000 zł za: 

a) ustanowienie rekordu Polski, 

b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub 

imprezie o równorzędnej randze, 



 

c) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach 

Europy, 

d) zakwalifikowanie się do Kadry Narodowej Polski i brał udział w zawodach jako reprezentant 

Polski. 

2. O wysokości nagród w przypadku osiągnięć niewymienionych w § 3 ust. 1 decyduje Burmistrz 

Miasta i Gminy Swarzędz, po zapoznaniu się z propozycją Komisji do spraw Wyróżnień i Nagród 

Sportowych. 

3. Nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik, który spełnia 

warunki zawarte w § 2 ust. 2 oraz ukończył 16 lat. 

§ 4. 

(pominięty) 

§ 5. 

1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać: stowarzyszenia kultury fizycznej, 

związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

2. Wnioski,  o których   mowa  w ust. 1,  składa  się  do  Burmistrza  Miasta  i Gminy  Swarzędz    

w terminie do 30 listopada. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać: 

1) dane wnioskodawcy, 

2) dane osobowe zawodnika, 

3) informację o kwalifikacjach sportowych i maksymalnie trzech najważniejszych osiągnięciach 

sportowych zawodnika w roku wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia, 

4) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych 

     osobowych oraz w sytuacji przyznania wyróżnienia lub nagrody na podanie tych danych 

     do publicznej wiadomości wraz z informacją o wyróżnieniu lub z wysokością przyznanej 

     nagrody. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje 

     się na stronie internetowej: http://bip.swarzedz.pl/index.php?id=353. 

4. Wniosek powinien być udokumentowany poniższymi załącznikami: 

1) zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika, wydane przez właściwy związek  

    sportowy lub klub sportowy, 

2) zaświadczenie potwierdzające przynależność zawodnika do klubu sportowego. 

5. W razie stwierdzenia  braków  formalnych  dotyczących  wniosku  wzywa  się  wnioskodawcę  

do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a) złożenia po terminie; 

b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę lub wyróżnienie; 

c) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie. 

7. Wzór wniosku o nagrodę lub wyróżnienie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 



 

§ 6. 

1. Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 31 grudnia danego roku powołuje, w drodze 

Zarządzenia, Komisję do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych, zwaną dalej Komisją. 

2. W skład Komisji wchodzi 5 osób, w tym trzech radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

3. Do kompetencji Komisji, należy w szczególności: 

1) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym, 

2) opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym. 

4. Komisja po zaopiniowaniu wniosków niezwłocznie przedkłada swoje propozycje Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Swarzędz w formie protokołu zawierającego: imię i nazwisko oraz rok urodzenia 

zawodnika, uprawianą dyscyplinę sportową oraz propozycję wysokości nagrody lub przyznania 

wyróżnienia bądź informację o propozycji nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia. 

5. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody lub przyznaniu wyróżnienia bądź o ich nieprzyznaniu 

podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, po zapoznaniu się z protokołem Komisji, o którym 

mowa w § 6 ust. 4. 

6. Podejmując decyzję, o której mowa w § 6 ust. 5, bierze się pod uwagę m. in.: znaczenie 

dyscypliny sportowej dla promocji Swarzędza i rozwoju sportu w Swarzędzu oraz charakter dyscypliny 

sportowej np. czy jest to dyscyplina olimpijska. 

§ 7. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia. 


