
ZARZĄDZENIE NR 324/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za 
wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 
(Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zmianami); Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 
kwietnia 2012 roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.831) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki 
sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej 

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków, o których mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 2. § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. 

§ 3. § 3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

§ 4. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza 

Krapkowic 

Romulad Haraf
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 324/2012 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 18 lipca 2012 r. 

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA KRAPKOWIC 

w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki 
sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku sprawie 
określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór wniosków 
o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

I. Zasady przyznawania stypendiów sportowych. 

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą 
współzawodnictwemsportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy. Stypendia sportowe są przyznawane 
zawodnikom zrzeszonym w stowarzyszeniach lub klubach sportowych mających siedzibę na terenie Gminy 
Krapkowice. 

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom oraz trenerom i działaczom, którzy są 
mieszkańcami Gminy Krapkowice lub zrzeszeni są w klubach sportowych i stowarzyszeniach mających 
siedzibę na terenie Gminy Krapkowice. 

Przyznanie stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta 
kryteriów i warunków określonych w Uchwale Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
18 kwietnia 2012 roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów sportowych są: 

1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik, 

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy, 

3) zawodnik lub jego opiekun prawny. 

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień są: 

1) klub sportowy lub stowarzyszenie zrzeszające zawodnika, trenera, lub działacza sportowego, 

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy, 

3) dyrektor placówki oświatowej, 

4) Gminna Rada Sportu, 

5) Naczelnik Wydziału właściwego do spraw sportu urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

II. Termin i miejsce składania wniosków. 

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w kopertach zamkniętych ( z napisem 
„ Wniosek o przyznanie stypendium sportowego" oraz pieczątką lub imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. 
Wniosek powinien być zgodny ze wzorem określonym w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Krapkowic nr 
325/2012 z dnia 18 lipca 2012 i zawierać następujące informacje oraz załączniki: 

1) dane osobowe zawodnika na rzecz którego składany jest wniosek; 

2) dane o osiągnięciach zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie stypendium wraz 
z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dokumentami potwierdzającymi ten wynik; 
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3) poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz uprawianej 
w tym klubie dyscyplinie sportu; 

4) zobowiązanie klubu do informowania o zaistniałych okolicznościach prowadzących do cofnięcia lub 
wstrzymania stypendium; 

5) zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub 
Okręgowy Związek Sportowy; 

6) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt; 

7) program szkolenia; 

8) oświadczenie zawodnika o niepobieraniu innego stypendium sportowego 
i nieotrzymywaniu wynagrodzenia za uprawianie sportu; 

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

10) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych. 

Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia należy składać w kopertach zamkniętych ( 
z napisem „ Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia" oraz pieczątką wnioskodawcy. Wniosek 
o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko, 

2) określenie wnioskodawcy, 

3) adres wnioskodawcy, 

4) opinię właściwego klubu sportowego, stowarzyszenia w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub 
wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy sportowych nie zrzeszonych w dniu złożenia 
wniosku), 

5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym 
osiągniętego przez zawodnika zgodny z kryteriami określonymi w § 2 ust. 4 Uchwały Nr XII/178/2012 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia. 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 sierpnia 2012 roku. 

Kompletny wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta 
i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 /liczy się data wpływu wniosku do Urzędu/. 

III. Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendium sportowego. 

Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendium sportowego określa Uchwały Nr XII/178/2012 
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

Otwarcie i rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego w niniejszym 
ogłoszeniu na składanie wniosków. 

Oceny złożonych wniosków dokona Komisja powołana w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Krapkowic, 
w którym określony będzie także regulamin pracy komisji. 

Złożenie wniosku o stypendium  nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo złożone i kompletne. 

Wnioski niekompletne pod względem formalnym podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty doręczenia 
wezwania do uzupełnienia. Wnioski nie uzupełnione prawidłowo w wyznaczonym terminie nie zostaną 
rozpatrzone. 

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium, nagrody i wyróżnienia jego wysokości i okresu 
wypłacania podejmuje w drodze Zarządzenia  Burmistrz Krapkowic po uprzednim zapoznaniu się 
z protokołem Komisji. Od decyzji Burmistrza Krapkowic nie przysługuje odwołanie. 
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Informacja o przyznanych stypendiach, nagrodach i wyróżnieniach ogłoszona będzie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach . 

IV. 
Postanowienia końcowe. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia w roku 2012 
stanowi kwotę 45 000,00 zł. 

Informacje o naborze wniosków można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, jak 
również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 (Wydział Organizacyjny, Sportu 
i Turystyki- II budynek, II piętro, pokój nr 32, telefon-  77 44 66 822, poczta elektroniczna- 
sport@krapkowice.pl) 
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Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia wynika z §7 ust.2 oraz §20 Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
2012.831), w którym jest mowa, że wzór wniosku o przyznanie stypendium określi w drodze Zarządzenia 
Burmistrz Krapkowic. 

W związku z tym przyjęcie Zarządzenia jest zasadne. 

Sporządziła: Małgorzata Meisner- Wydział Organizacyjny, Sportu i Tursytyki 
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