
UCHWAŁA NR XXII/270/VII/2016
RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie: warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla 
zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 176), po przeprowadzonych konsultacjach z 
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi organizacjami, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini

Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb przyznawania stypendiów  sportowych oraz nagród  i  wyróżnień dla  
zawodników, trenerów  i  działaczy, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, jak w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/31/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla 
zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz Uchwała nr V/37/VI/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr IV/31/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i 
trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy 
reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym.

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

 
Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 lipca 2016 r.

Poz. 4135



Załącznik Nr 1 
        do Uchwały  Nr XXII/270/VII/2016 

Rady Miasta Trzebini 
z dnia 28 czerwca 2016r. 

 
Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla  zawodników, 

trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.   
 

DZIAŁ I:  STYPENDIA  SPORTOWE 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1  
1.Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika lub drużynę 
wysokiego poziomu sportowego i uzyskanych osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą wsparcia 
dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego. 
2.Stypendia sportowe mogą być przyznawane za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym dla najlepszych zawodników.  
Przez wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - należy 
rozumieć uzyskanie co najmniej jednego z niżej wymienionych osiągnięć:  
a) udział  w igrzyskach olimpijskich, 
b) zajęcie od I do VIII miejsca w klasyfikacji mistrzostw świata, mistrzostw Europy, 
c) zajęcie  od I do III miejsca w klasyfikacji mistrzostw Polski, 
d) zakwalifikowanie się zespołu reprezentującego klub sportowy z terenu Gminy Trzebinia  lub udział  
w najwyższej klasie rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu o zasięgu ogólnopolskim lub 
wojewódzkim. 
W przypadku zawodników, którzy są mieszkańcami Gminy Trzebinia, a trenują  
w klubach sportowych mających siedzibę poza Gminą Trzebinia zakwalifikowanie się zespołu 
reprezentującego klub w oficjalnych rozgrywkach ligowych co najmniej od III ligi  
o zasięgu ogólnopolskim pod warunkiem, że nie jest to najniższy szczebel danych rozgrywek.  
Przy czym jeżeli klub zakwalifikował się lub bierze udział w rozgrywkach ligowych, takich jak wyżej,  
w danej dyscyplinie sportowej brana jest pod uwagę wyższa klasa rozgrywkowa niż ta, w której 
występuje klub trzebiński.  
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Trzebini może przyznać stypendium 
sportowe za inne osiągnięcia niż wymienione w §1 ust.2, zawodnikowi wyróżniającemu się i rokującemu 
w kolejnych latach nadzieję na reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego. 
4.Stypendium może być przyznawane w formie pieniężnej na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym 
roku. 
5.Wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych jest uzależniona od 
wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Trzebinia. 
 

Rozdział II 
Tryb przyznawania stypendium 

 
§ 2  

1.Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Trzebini po zasięgnięciu opinii Komisji ds. opiniowania 
wniosków o dotację, stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia po rozpatrzeniu stosownych wniosków. 
2.Decyzję o przyznaniu stypendium Burmistrz wydaje w drodze Zarządzenia określając dla każdego 
zawodnika kwotę stypendium i okres wypłacania stypendium.  
3.Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
4. Przy określeniu wysokości stypendium bierze się pod uwagę poziom uprawianej dyscypliny sportu 
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oraz znaczenie dla Gminy Trzebinia. 
5. O stypendia sportowe mogą ubiegać się: 
a) zawodnicy reprezentujący trzebińskie kluby sportowe, 
b)zawodnicy, którzy są mieszkańcami Gminy Trzebinia, a trenują w klubach sportowych mających 
siedzibę poza Gminą Trzebinia. 
6. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi od 13 roku życia do ukończenia 26 roku 
życia. 
7. Wniosek o stypendium składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszych 
warunków. 
8. Wniosek o stypendium składa klub sportowy.  
9. Wniosek składa się  na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta w Trzebini, w terminach: 
a)  od 2 stycznia do 20 stycznia w przypadku stypendium, które może być przyznane na okres od lutego 
do czerwca,  
b) od 1 lipca do 20 lipca w przypadku stypendium, które może być przyznane na okres od września do 
grudnia, z tym, że wnioski dotyczące  2016 roku będą składane w terminie 14 dni od daty wejścia  
w życie niniejszej uchwały.  
c) w przypadku przesłania wniosku pocztą o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do 
Urzędu Miasta w Trzebini.  
10.Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku: 
a) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę, 
b) nieusunięcia braków formalnych w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia, 
c) złożenia wniosku  w terminie innym niż wymienionym w ust. 9 . 
11. Wysokość przyznanego stypendium sportowego – miesięcznej równej raty, nie może przekroczyć 
kwoty 2 000,00 zł brutto. 
12. Stypendyści zobowiązani są do godnego reprezentowania Gminy Trzebini na zawodach sportowych 
organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego oraz 
umożliwienia Urzędowi  Miasta w Trzebini rozpowszechniania informacji o uzyskanych osiągnięciach 
sportowych. 
13.Stypendysta zobowiązuje się do promocji Gminy Trzebinia poprzez umieszczenie loga Gminy 
Trzebinia  na swojej garderobie sportowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami cywilno – 
prawnymi zawartymi przez osobę fizyczną na przedmiotową okoliczność lub klub sportowy, związek 
sportowy dysponujący jego wizerunkiem, którego jest reprezentantem.  
14. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania stypendium. 
 

§ 3 
1.Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie przez zawodnika wysokich wyników sportowych,  
o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim. 
2.Macierzysty klub sportowy zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi Miasta Trzebini sprawozdanie  
z realizacji programu szkolenia zawodnika za okres pobieranego stypendium, w terminie 14 dni od daty 
zakończenia umowy ze stypendystą lub od dnia wezwania do złożenia takiego sprawozdania. 
Jeżeli klub nie dostarczy sprawozdania pomimo wezwania będzie to skutkowało  tym, że klub nie będzie 
mógł ubiegać się o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia dla zawodników, trenerów, działaczy 
przez okres 1 roku. 
3.Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród i wyróżnień. 
4.O przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium Burmistrz Miasta Trzebini powiadamia Wnioskodawcę. 
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Rozdział III 
Tryb wypłacania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium 

 
 

§4 
1.Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem umowę stypendialną 
określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania oraz cofnięcia przyznanego 
stypendium - wzór umowy stypendialnej zostanie określony Zarządzeniem Burmistrza. 
2.Wypłata stypendium następuje w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 
przyznano stypendium, z wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym przekazanie stypendium następuje  
w terminie do 24 grudnia. W sytuacjach szczególnych termin wypłaty stypendium może być przesunięty.  

 
§5 

1.Burmistrz Miasta Trzebini wstrzymuje stypendium jeżeli zawodnik: 
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia, 
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku 
sportowego lub przez klub sportowy, 
2.O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz Miasta Trzebini powiadamia zawodnika i klub sportowy. 
3.Wstrzymanie stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania 
okoliczności z ust.1. 
4.Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyn jego wstrzymania począwszy 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 
5.Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje. 
 

§ 6 
1. Burmistrz Miasta Trzebini cofa stypendium jeżeli zawodnik: 
a) zaprzestał realizacji programu szkolenia, 
b) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 
c) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, 
d) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 
e) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu objętej programem szkolenia otrzymuje stypendium 
sportowe z budżetu państwa, z innych jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł, 
f) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem 
sądu. 
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności 
zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 
miesiące, w wysokościach: 
a) za pierwszy miesiąc 100 %; 
b) za drugi miesiąc 75 %; 
c) za trzeci miesiąc 50 %. 
Po tym czasie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go stypendium. 
3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania 
okoliczności z ust.1. 
4. O cofnięciu stypendium Burmistrz Miasta Trzebini powiadamia zawodnika i klub sportowy. 
 

§7 
1. Stypendium wypłacone po terminie z §6 ust.3, a także stypendium przyznane lub wznowione  
w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Miasta Trzebini wskazany przez 
Burmistrza. 
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia 
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doręczenia pisemnego żądania Burmistrza Miasta Trzebini. 
3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić 
odsetki ustawowe za opóźnienie liczone za każdy dzień zwłoki. 

 
 

DZIAŁ II:  NAGRODY 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 8 

1.Nagroda jest wyrazem uznania dla: 
a) zawodników reprezentujących trzebińskie kluby sportowe,  
b) zawodników, którzy są mieszkańcami Gminy Trzebinia, a trenują w klubach sportowych mających 
siedzibę poza Gminą Trzebinia,  
c) zawodników niezrzeszonych będących mieszkańcami Gminy Trzebinia, 
d) trenerów trzebińskich klubów sportowych, 
e) działaczy sportowych za całokształt działalności na terenie Gminy Trzebinia. 
2.Nagroda jest przyznawana: 
a) za prezentowanie przez zawodników wysokiego poziomu i osiągnięte wyniki sportowe w krajowym 
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 
b) dla trenerów i działaczy trzebińskich klubów sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników 
sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,  
c) dla działaczy kultury fizycznej wspierających rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Trzebinia, za 
całokształt działalności. 
3.Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym. W przypadku gier zespołowych nagrody 
przyznaje się indywidualnie zawodnikom na podstawie wniosku, uzasadniającego wysokość nagrody. 
Nagroda może być zróżnicowana dla zawodników tej samej drużyny. 
4.Nagrody przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Gminy Trzebinia. 
5.Wysokość przyznanej nagrody Burmistrza nie może przekroczyć kwoty 5 000,00zł brutto. 
6. Nagrodzeni zobowiązani są do godnego reprezentowania i promowania Gminy Trzebini na zawodach 
sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego 
oraz umożliwienia Urzędowi Miasta w Trzebini rozpowszechniania informacji o uzyskanych 
osiągnięciach sportowych. 
7. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania nagrody. 

 
Rozdział II 

Tryb przyznawania nagród 

 
§ 9 

1.Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Trzebini, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. opiniowania wniosków 
o dotację, stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia, po rozpatrzeniu stosownych wniosków. 
2. Decyzję o przyznaniu nagrody Burmistrz wydaje w drodze Zarządzenia określając dla każdego 
zawodnika kwotę nagrody.  
3.Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
4.Wniosek o przyznanie nagrody składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta w Trzebini na 
formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszych warunków. 
5.W przypadku przesłania wniosku pocztą o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do 
Urzędu Miasta w Trzebini.  
6.Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać kluby sportowe i zawodnicy niezrzeszeni. 
7.Wniosek o przyznanie nagrody można składać od 2 listopada do 20 listopada za osiągnięcie w roku 
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bieżącym. Osiągnięcia za okres od 21 listopada uwzględnione zostaną w roku następnym. 
8.Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku: 
a)wycofania wniosku przez Wnioskodawcę, 
b) nieusunięcia braków formalnych w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia, 
c) złożenia wniosku  w terminie innym niż wymienionym w ust. 7. 
9.O przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagrody Burmistrz Miasta Trzebini powiadamia  Wnioskodawcę. 

 
DZIAŁ III:  WYRÓŻNIENIA 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 10 

1.Formą uznania za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Trzebini są wyróżnienia za 
działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Trzebinia w postaci 
medalu „Zasłużony dla sportu trzebińskiego”, 
2.Formą uznania dla uczestników imprez o charakterze sportowym promujących Gminę Trzebinia oraz  
z okazji jubileuszy klubów i stowarzyszeń, plebiscytów i rankingów są między innymi: 
a) puchary Burmistrza Miasta,  
b) dyplomy, 
c) medale, 
d) nagrody rzeczowe,  
e) patery,  
f) okolicznościowej statuetki, 
g) listy gratulacyjne itp. 
 

Rozdział II 
Tryb przyznawania wyróżnień 

 
§ 11 

1. Wniosek o wyróżnienie wymienione w §10 ust.1, składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie 
Miasta w Trzebini . 
2.Wyróżnienie  wymienione w §10 ust. 1 przyznaje Burmistrz Miasta Trzebini  po zasięgnięciu opinii 
Komisji ds. opiniowania wniosków o dotację, stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia, po 
rozpatrzeniu stosownych wniosków. 
3.Za to samo osiągnięcie wyróżnienie można otrzymać tylko jeden raz. 
4.Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia wymienionego w § 10 ust. 1 określa załącznika nr 3 do 
niniejszych warunków. 
5. O miejscu i terminie wręczenia wyróżnienia, Wyróżniony zostanie poinformowany. 
6. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania wyróżnienia. 
 

§ 12   
1.Pismo w sprawie wyróżnienia wymienionego w §10 ust.2, składa się na dzienniku podawczym  
w Urzędzie Miasta w Trzebini. 
2. Złożenie pisma nie gwarantuje przyznania wyróżnienia. 
3. Burmistrz Miasta Trzebini może przyznać wyróżnienie wymienione w §10 ust. 2 z inicjatywy własnej. 
 

      Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini 

 

Grażyna Hrabia 
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                       Załącznik Nr 1 do warunków  

 
WNIOSEK  

DO BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI  
O PRZYZNANIE  STYPENDIUM SPORTOWEGO 

 
 

Na okres od …………..…….. do ………………….. tj. na ……………...…………. miesięcy. 
 
I Dane Wnioskodawcy 

Wnioskodawca (nazwa 

klubu) 

 

Adres wnioskodawcy (klubu) Ulica ….............................................................................................................. 

 

nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

 

Telefon/adres e-mail  

 
II Dane Zawodnika 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania Ulica ….............................................................................................................. 

 

nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

 

gmina ….............................................. powiat …............................................... 

 

województwo ….................................................... oddział NFZ ….................... 

Data urodzenia  

Pesel  

Numer licencji zawodnika  

Telefon/adres e-mail  

Nr rachunku bankowego  

Urząd Skarbowy właściwy 

dla celów rozliczenia podatku 

Nazwa …........................................................................................................... 
 

Ulica …............................................................................................................... 
 

nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 
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miejscowość ….................................................................................................. 

Uzasadnienie wniosku (osiągnięcia sportowe zawodnika-obejmujące rok na który składany jest wniosek 
o przyznanie stypendium oraz rok poprzedzający): 
 
LP. NAZWA ZAWODÓW/ ROZGRYWEK TERMIN, MIEJSCE DYSCYPLINA OSIĄGNIĘCIA/ 

ZAJĘTE MIEJSCE 

1. 

 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

   

4.  

 

 

 

   

Proponowana miesięczna kwota stypendium ………………………………………………. 
 
III. Dane przedstawiciela ustawowego (w przypadku zawodnika niepełnoletniego): 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania Ulica …...................................................................................................................... 

 

nr ….................................   kod pocztowy …............................................................. 

 

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

Telefon/adres e-mail  

Pesel  

Nr rachunku bankowego 

(wpisać tylko w 

przypadku braku 

rachunku bankowego 

zawodnika) 

 

 
IV. Oświadczenie wnioskodawcy (klubu sportowego): 
 
Zobowiązuję się do: 
1.Składania sprawozdania z realizacji programu szkolenia zawodnika za okres pobieranego 
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stypendium. 
2.Informowania  o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium. 
3.Publicznego informowania w oficjalnych źródłach przekazu o uzyskaniu stypendium sportowego przez 
zawodnika klubu. 

 
Oświadczam, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 
…………………………………………………................................................................................................. 

  (podpis i pieczęć osoby/osób  upoważnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy) 
 
V. Oświadczenie zawodnika: 
 
1. Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, 32 -540 Trzebinia) jako 
administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania 
stypendium. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane 
mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 
oraz w przypadku przyznania stypendium (imię, nazwisko, nazwa klubu) zostaną podane do publicznej 
wiadomości. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dn. 25 czerwca 2010r.  
o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz.176).  
2. Oświadczam, że nie pobieram stypendium sportowego z budżetu państwa, z budżetu innej jednostki 
samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. 
3. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji zawierającej imię, nazwisko, nazwę 
klubu, wysokość stypendium oraz okres na jaki zostało przyznane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, 
jednakże odmowa jej uniemożliwi przyznanie stypendium. 
4. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy  
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 
90,poz.631 z późn. zm.), związanego z przyznaniem stypendium. 
 
…............................                                                          …........................................................................ 
          data                                                                          czytelny podpis zawodnika lub czytelny podpis  

przedstawiciela ustawowego w przypadku 
zawodnika niepełnoletniego 

 
 
 
Do wniosku należy dołączyć: 
1.Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika  w przypadku kopii potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 
2.Plan przygotowań i startów zawodnika. 
 
 
 
 

     Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini 

 

 

 Grażyna Hrabia 
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          Załącznik Nr 2 do warunków 
 

  
WNIOSEK 

DO BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI  
O PRZYZNANIE NAGRODY  

W KATEGORII ZAWODNIK/ TRENER/DZIAŁACZ* 
 
I Dane Wnioskodawcy 
 

Wnioskodawca (nazwa 

klubu, zawodnik 

niezrzeszony lub 

przedstawiciel ustawowy) 

 

Adres wnioskodawcy   

Ulica …............................................................................................................... 

 

nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

Telefon/adres e-mail  

 
II Dane Zawodnika/Trenera/Działacza* 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Ulica …............................................................................................................... 

 

nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

 

gmina …............................................. powiat …................................................ 

 

województwo …................................................... oddział NFZ …..................... 

Data urodzenia  

Pesel  

Telefon/adres e-mail  

Nr rachunku bankowego    

Urząd Skarbowy właściwy 

dla celów rozliczenia podatku 

Nazwa …........................................................................................................... 

 

Ulica …................................................................................................................ 
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nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

 
Uzasadnienie wniosku (osiągnięcia sportowe zawodnika/ wynik sportowy do którego przyczynił się 
trener/działacz* obejmujący okres od 21 listopada roku poprzedzającego złożenie wniosku oraz 
bieżącego na który składany jest wniosek o przyznanie nagrody): 
LP. NAZWA ZAWODÓW/ ROZGRYWEK TERMIN, MIEJSCE DYSCYPLINA OSIĄGNIĘCIA/ 

ZAJĘTE MIEJSCE 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

   

3.  

 

 

   

4.  

 

 

   

 
Proponowana nagroda ………………………………………………. 
 
III.Dane przedstawiciela ustawowego (w przypadku zawodnika niepełnoletniego): 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Ulica …...................................................................................................................... 

 

nr ….................................   kod pocztowy …............................................................. 

 

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

Telefon/adres e-mail  

Pesel  

Nr rachunku bankowego 

(wpisać tylko w 

przypadku braku 

rachunku bankowego 

zawodnika) 

 

 
 
………………………………………………….................................................................................................  
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy) 
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IV. Oświadczenie zawodnika/trenera/działacza: 
 
1. Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, 32 -540 Trzebinia) jako 
administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania 
nagród dla sportowców, trenerów i działaczy klubów sportowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu 
do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do 
ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku przyznania nagrody (imię, nazwisko, 
nazwa klubu) zostaną podane do publicznej wiadomości.  Obowiązek podania danych wynika z ustawy 
z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz.176). 
2. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji zawierającej imię, nazwisko, nazwę 
klubu, wysokość nagrody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa jej uniemożliwi 
przyznanie nagrody. 
3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust.1  ustawy  
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 90,poz.631 z późn. zm.), związanego z przyznaniem stypendium. 
 
…............................                                               ………………………………................................... 
           data                                                             czytelny podpis zawodnika/trenera/działacza  lub  
            czytelny podpis przedstawiciela ustawowego  

          w przypadku zawodnika niepełnoletniego 
 
 
 
 
 
 
Do wniosku należy dołączyć: 
1.Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika lub trenera  w przypadku kopii 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
2.Dokumenty potwierdzające działalność  działacza w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju 
kultury fizycznej na terenie Gminy Trzebinia w przypadku kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
.  
 
 
 
 
 

     Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini 

 

 

 Grażyna Hrabia 

 

 
 
 
____________________ 
* niepotrzebne skreślić            
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              Załącznik Nr 3 do warunków 

 
WNIOSEK 

DO BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI   
 O PRZYZNANIE  WYRÓŻNIENIA  W POSTACI MEDALU 

”ZASŁUŻONY DLA SPORTU TRZEBIŃSKIEGO”  

I Dane Wnioskodawcy 

Wnioskodawca  

 

Adres wnioskodawcy  

Ulica ….............................................................................................................. 

 

nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

Telefon/adres e-mail  

II Osoba zgłoszona do wyróżnienia 

Imię i nazwisko  

Ulica ….............................................................................................................. 

 

nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

Data urodzenia   

Adres zamieszkania   

Ulica ….............................................................................................................. 

 

nr …................................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

 

Klub sportowy, 

stowarzyszenie, związek, 

organizacja, w której działa 

wnioskowana osoba 

 

Nazwa …........................................................................................................... 

 

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

 

Ulica ….............................................................................................................. 

 

nr …...............................   kod pocztowy …...................................................... 

 

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

 

telefon …........................................................................................................... 
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7.Uzasadnienie wniosku (osiągnięcia, opis działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej): 
…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

                             ………………………………………………………………………………… 
                   (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych 

                      do reprezentowania wnioskodawcy) 
 

II. Oświadczenie : 
 
1. Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, 32 -540 Trzebinia) jako 
administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania 
wyróżnienia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane 
mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 
oraz w przypadku przyznania wyróżnienia (imię, nazwisko, nazwa klubu, stowarzyszenia, związku, 
organizacji, w której działa osoba zgłoszona) zostaną podane do publicznej wiadomości.  Obowiązek 
podania danych wynika z ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r 
poz.176).  
2. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji zawierającej imię, nazwisko, nazwę 
klubu, rodzaj wyróżnienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa jej uniemożliwi 
przyznanie wyróżnienia. 
3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust.1  ustawy  
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 90,poz.631 z późn. zm.), związanego z przyznaniem stypendium. 
 
 
…............................      …...................................................... 
           data               czytelny podpis osoby wyróżnionej 
 
 

 

 

     Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini 

 

 

 Grażyna Hrabia 
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