Rada Powiatu Wielickiego
Ry nekGómy2
32-020 Wieliczka

UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży
za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania
i pozbawiania.
Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.920 z późn. Zm.) oraz na podstawie art.
31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1133),
Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustanawia się stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość i liczbę przyzna
wanych stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania stypendium sporto
wego Powiatu Wielickiego dla dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc uchwała nr XIX/166/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020
roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte
wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

·c~cy Rad

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/241/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 29 listopada 2021 roku

Regulamin
przyznawania stypendium sportowego
Powiatu Wielickiego
dla dzieci i młodzieży

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stypendium sportowe Powiatu Wielickiego zwane dalej stypendium jest
świadczeniem o charakterze motywacyjnym dla zawodników mieszkających
i trenujących w klubach mających swoją siedzibę na terenie powiatu wielickiego
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym.
2. Zarząd Powiatu Wielickiego może przyznać 10 stypendiów w kwocie 250,00 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie.

II. Zasady i tryb przyznawania stypendium
§2
1.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi w wieku do 23 lat, który łącznie
spełnia warunki określone w pkt 1-4:
1) osiągnął
wysokie
wyniki
w
międzynarodowym
lub
krajowym
współzawodnictwie sportowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
otrzymania stypendium i spełnia co najmniej jedno z kryteriów określone w
ppkt a-c:
a) zdobył od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, jednocześnie uzyskując dla Powiatu Wielickiego
punkty
w
ogólnopolskim
współzawodnictwie
dzieci
i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu, (pod uwagę będą
brane tylko osiągnięcia, za które przyznane zostały punkty),
b) uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub
Mistrzostwach Europy w dyscyplinach w których Ministerstwo Sportu
prowadzi punktację o której mowa w ppkt a,
c) został powołany do kadry narodowej w dyscyplinach w których
Ministerstwo Sportu prowadzi punktację o której mowa w ppkt a,
2) jest mieszkańcem Powiatu Wielickiego,
3) trenuje w klubie mającym swoją siedzibę na terenie Powiatu Wielickiego,
4) nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

2. Zawodnikowi posiadającemu osiągnięcia wymienione w ust. 1 pkt 1 ppkt b i c
zostaną przyznane punkty:
1) Igrzyska olimpijskie - 15 pkt,
2) Mistrzostwa świata - 10 pkt,
3) Mistrzostwa Europy - 8 pkt,
4) powołanie do kadry narodowej - 5 pkt.
3. W przypadku zawodnika posiadającego osiągnięcia określone w ust. 1 pkt 1 ppkt
a-c, zdobyte punkty sumuje się.
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4.

5.

6.

Dla każdego z kryteriów wymienionych w ust 1 pkt 1 wymagane jest zaświadczenie
potwierdzające osiągnięcia sportowe, wydane przez właściwy dla danej dyscypliny
sportu Polski Związek Sportowy lub Okręgowy Związek Sportowy. Kserokopia
zaświadczenia musi zostać uwierzytelniona przez macierzysty klub sportowy.
W przypadku zawodników znajdujących się na ostatnich miejscach listy
kandydatów i posiadających równą ilość punktów do otrzymania stypendium,
ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Powiatu Wielickiego.
Wnioski nie spełniające warunków określonych w ust. 1, nie będą rozpatrywane
i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

III. Zasady zgłaszania kandydatów
§3
1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium posiada właściwy klub sportowy
lub zawodnik a w przypadku zawodnika niepełnoletniego, jego opiekun prawny.
2. Wnioskodawca zgłaszając zawodnika powinien wypełnić formularz wniosku
o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie
ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży.
3. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Wieliczce od 1 do 31 stycznia danego roku kalendarzowego w godzinach
pracy urzędu. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium drogą
pocztową, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wieliczce, a nie
data stempla pocztowego.
4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
5. Przyznanie stypendium jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody do
wykorzystania w celach promocyjnych Powiatu Wielickiego wizerunku
i osiągnięć sportowych zawodnika.
6. W
przypadku wystąpienia braków formalnych w złożonym wniosku
o
stypendium,
wnioskodawca
zostanie
wezwany
do
ich
usunięcia
w terminie 7 dni od dnia wezwania. Za braki formalne uznaje się wyłącznie
brak podpisu wnioskodawcy lub zawodnika/opiekuna prawnego, pieczęci w
przypadku, gdy wnioskodawcą jest klub sportowy, zaznaczenia właściwych
pozycji w oświadczeniach zawodnika stanowiących integralną część wniosku. W
przypadku gdy braki nie zostaną usunięte wniosek będzie odrzucony z przyczyn
formalnych.
7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
IV. Komisja stypendialna
§4
1. Czynności związane z weryfikacją i opiniowaniem wniosków o przyznanie
stypendium przeprowadza komisja stypendialna ds. stypendium sportowego
powołana przez Zarząd Powiatu Wielickiego w składzie:
1) Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego - jako przewodniczący komisji;
2) Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wielickiego - jako wiceprzewodniczący
komisji;
3) Dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Powiatu Wielickiego;
4) Przedstawiciel Wydziału Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia;
2. Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący, nie później
jednak niż do 15 lutego danego roku kalendarzowego.
3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
4. W czasie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wymienione w ust. 2
i 3 pełni wiceprzewodniczący komisji.
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5. Komisja spośród złożonych wniosków wybiera dziesięciu
najlepszych
sportowców i rekomenduje Zarządowi Powiatu Wielickiego listę kandydatów do
otrzymania stypendium sportowego.
6. Listę rekomendowaną przez komisję stypendialną ostatecznie zatwierdza
w formie uchwały Zarząd Powiatu Wielickiego do dnia 28 lutego każdego roku
kalendarzowego. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
7. O przyznaniu stypendium zawiadamia się zainteresowanych pisemnie.
8. Osobom, które otrzymały stypendium zostaną wręczone okolicznościowe
dyplomy.
9. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy tj. od stycznia do grudnia
danego roku kalendarzowego. Pierwsza rata stypendium płatna będzie do
15 marca i obejmuje wyrównanie za miesiąc styczeń i luty oraz wypłatę
stypendium za miesiąc marzec. Kolejne raty będą płatne do ostatniego dnia
każdego miesiąca.
§5
1. Stypendium na wniosek komisji stypendialnej może zostać cofnięte przez
Zarząd Powiatu Wielickiego w drodze uchwały, od której nie przysługuje
odwołanie.
2. Utrata stypendium następuje w przypadku gdy zawodnik:
1) zaprzestał uprawiania sportu;
2) odmówił
udziału
w
zawodach
sportowych
rangi
krajowej
lub
międzynarodowej;
3) został zawieszony w prawach zawodnika;
4) stosował środki dopingujące.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2, Wnioskodawca jest
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Starostwa Powiatowego w
Wieliczce.
4. Komisja stypendialna może zwrócić się do Starosty Wielickiego o zlecenie
wydziałowi merytorycznie odpowiedzialnemu za sport, przeprowadzenie kontroli
stypendysty w zakresie określonym w ust. 2.
5. O utracie stypendium Zarząd Powiatu Wielickiego informuje pisemnie
wnioskodawcę oraz zawodnika.
6. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 3 lub stwierdzeniu
nieprawidłowości w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 4, zawodnik
zobowiązany jest do zwrotu stypendium pobranego za okres, w którym utracił
zdolność do otrzymywania stypendium.

V. Ochrona Danych Osobowych
§6
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy/zawodnika jest Powiat
Wielicki z siedzibą władz przy ul. Rynek Górny 2 , 32-020 Wieliczka.
2. Administrator
wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych,
z
którym
wnioskodawca/zawodnik może się skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych
osobowych
pod
adresem
poczty
elektronicznej:
iod@powiatwielicki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie
danych
wnioskodawcy/zawodnika
odbywać
się
będzie
w związku z realizacją zadań przyznania Stypendiów Sportowych na podstawie
wyrażonej zgody.
4. Po przyznaniu Stypendium zawodnikowi dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie przepisów Uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych
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dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz
trybu ich przyznawania i pozbawiania oraz w celach podatkowych.
5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. Dane w postaci imienia i nazwiska oraz przynależności do klubu sportowego
zawodników, którym przyznano stypendia zostaną opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej w formie informacji publicznej o dysponowaniu
publicznymi środkami pieniężnymi.
7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie i publikowanie wizerunku zawodnika
dane zostaną opublikowane. na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, na
portalach społecznościowych w postaci wpisu na Fanpage'u Powiatu Wielickiego
oraz w lokalnych wydawnictwach prasowych.
8. Zgromadzone dane osobowe wnioskodawcy/zawodnika będą przechowywane
jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane
lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
9. Po spełnieniu celu, dla którego dane wnioskodawcy/zawodnika zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres,
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej.
10. Na zasadach określonych przepisami RODO, wnioskodawca/zawodnik posiada
prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana.
11. Do momentu rozpatrzenia wniosku wnioskodawca/zawodnik posiada prawo do
usunięcia swoich danych osobowych.
12. Nie przysługuje wnioskodawcy/zawodnikowi prawo do przenoszenia danych ze
względu, iż przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
13. Gdy wnioskodawca/zawodnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza
przepisy
o
ochronie
danych
osobowych,
przysługuje
wnioskodawcy/zawodnikowi
prawo
do
wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Podanie przez wnioskodawcę/zawodnika danych osobowych jest dobrowolne.
15. Dane
osobowe
wnioskodawcy/zawodnika
nie
będą
podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
VI. Postanowienia końcowe
§7
1. Stypendium przekazane zostanie w sposób wskazany we wniosku.
2. Stypendia są finansowane z dochodów własnych Powiatu Wielickiego.
3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję
podejmuje Zarząd Powiatu Wielickiego.
4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być
wymaganej dla jego uchwalenia.
/
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/241/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 29 listopada 2021 roku

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
POWIATU WIELICKIEGO

I. Dane wnioskodawcy;
1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy lub nazwa klubu;

2. Adres, telefon, e-mail;

3.

Osoby uprawnione do występowania w imieniu klubu (zgodnie ze statutem
klubu):

*Należy wypełnić tylko w przypadku gdy wnioskodawcą jest klub sportowy.
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II. Dane zawodnika;
1. Imię i nazwisko zawodnika;

2. Data i miejsce urodzenia;

3. Adres zamieszkania;

4. Uprawiana dyscyplina sportu;

5. PESEL

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6. Telefon;

7. Nazwa i adres klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik;

8. Osiągnięcia zawodnika oraz liczba punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie
dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu zgodnie z §2 ust.1
pkt

1

ppkt

a

Regulaminu

przyznawania

stypendium

sportowego

Powiatu Wielickiego dla dzieci i młodzieży;

L.p.

Nazwa zawodów

Data
zawodów

Osiągnięcie
(miejsce)

Liczba punktów
w ogólnopolskim
współzawodnictwie
dzieci i młodzieży
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9. Osiągnięcia zawodnika zgodnie §2 ust.1 pkt 1 ppkt b i c Regulaminu
przyznawania stypendium sportowego Powiatu Wielickiego dla dzieci
i młodzieży;

Osiągnięcia

Data

Osiągnięcie

zawodów

(miejsce)

TAK*

NIE*

Uczestnictwo w Igrzyskach
Olimpijskich
Uczestnictwo w Mistrzostwach
Świata
Uczestnictwo w Mistrzostwach
Europy
Powołanie do Kadry Narodowej

::><: =:::><:::

*należy zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź

10. Numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki;

ITJ

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

pieczęć wnioskodawcy (dotyczy
klubu soortoweqo)

data i czytelny podpis wnioskodawcy
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III. Oświadczenia wnioskodawcy
1. Zobowiązuję się zgodnie z §5 ust. 3 regulaminu przyznawania stypendium
sportowego
Powiatu
Wielickiego
do
niezwłocznego
informowania
o okolicznościach powodujących cofnięcie stypendium.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
wnioskodawcy podanych we wniosku w celu rozpatrzenia przyznania
stypendium
sportowego
Powiatu
Wielickiego
dla
zawodnika
przez
Administratora Danych tj. Powiat Wielicki z siedzibą na ul. Rynek Górny 2,
32-020 Wieliczka.
3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania
danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wieliczce*.

*

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podana jest do wiadomości zainteresowanym w BIP
i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz
w Regulaminie przyznania Stypendiów sportowych.

data i czytelny podpis wnioskodawcy

IV. Oświadczenia zawodnika.
1. Oświadczam, że nie otrzymuję wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

2. Oświadczam, że podana informacja dotycząca mojego miejsca zamieszkania
jest zgodna ze stanem faktycznym.
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych
osobowych, podanych we wniosku w celu rozpatrzenia przyznania stypendium
sportowego Powiatu Wielickiego przez Administratora Danych tj. Powiat Wielicki
z siedzibą na ul. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka.
Niewyrażenie
zgody
spowoduje
pozostawienie
wniosku
bez
rozpatrzenia.
4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację mojego imienia
i nazwiska w lokalnych mediach i portalu internetowym Starostwa Powiatowego
w Wieliczce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych -Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) oraz zgodnie
z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
2019 r., poz. 1781).
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Wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie
mojego wizerunku w celach promocyjnych stypendystów przez Administratora
tj. Powiat Wielicki z siedziba przy ul. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka
zarejestrowanych podczas uroczystości przyznania Stypendiów zgodnie
z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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. 2016. 119.1.) oraz
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j.
Dz.U. 2021 r., poz. 1062). Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą
nie narusza moich dóbr osobistych, ani innych praw.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa Powiatu
Wielickiego, strona na portalach społecznościowych Facebook, lokalne
wydawnictwa prasowe.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem
poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*niepotrzebne skreślić

podpis zawodnika (w przypadku zawodnika
niepełnoletniego podpis opiekuna prawnego)

V. Załączniki:
zaświadczenie o uzyskanych osiągnięciach sportowych wydane przez właściwy
dla danej dyscypliny sportu Polski Związek Sportowy lub Okręgowy Związek
Sportowy. Kserokopia zaświadczenia musi zostać uwierzytelniona przez
macierzysty klub sportowy.
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VI. Opinia Komisji Stypendialnej
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