
UCHWAŁA NR 395/2016
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości 
stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości 
stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) zawodniku – rozumie się przez to osobę fizyczną zamieszkującą na terenie Gminy Miasta Radomia osiągającą 
wysokie wyniki sportowe zrzeszoną w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Miasta Radomia lub 
osobę fizyczną niezrzeszoną w żadnym klubie zamieszkującą na terenie Gminy Miasta Radomia i reprezentującą 
miasto Radom za wyjątkiem zawodów, w których zawodnik występuje w kadrze narodowej;
2) trenerze – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą szkolenie sportowe zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 
sportowym posiadającą tytuł trenera, zamieszkującą na terenie Gminy Miasta Radomia.
§ 2. 1. Okresowe stypendium sportowe, zwane dalej "stypendium", mogą otrzymać zawodnicy lub trenerzy w 
olimpijskich dyscyplinach sportu (lekka atletyka, zapasy, boks, łucznictwo, pływanie, tenis ziemny, piłka nożna, 
piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, piłka siatkowa plażowa, judo, strzelectwo, pięciobój 
nowoczesny) i paraolimpijskich dyscyplinach sportu (lekka atletyka, tenis stołowy, podnoszenie ciężarów) mających 
znaczenie dla Gminy Miasta Radomia po spełnieniu niżej wymienionych warunków w pkt 1-3:
1) w dyscyplinach olimpijskich zawodnicy, którzy zdobyli medal w kategoriach: junior młodszy (kadet), junior, 
młodzieżowiec, senior na Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy, 
mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich;
2) w dyscyplinach paraolimpijskich zawodnicy, którzy zdobyli medal na mistrzostwach Europy, mistrzostwach 
Świata, Igrzyskach Paraolimpijskich;
3) trenerzy,  którzy:
a) prowadzili szkolenie zawodników w dyscyplinach indywidualnych w każdym z kolejnych dwóch lat 
poprzedzających przyznanie stypendium szkolenie  co najmniej 3 zawodników otrzymujących stypendium sportowe 
przyznane przez  Prezydenta Miasta Radomia;
b) prowadzili szkolenie drużyn, które w dyscyplinach zespołowych w roku poprzedzającym rok przyznania 
stypendium zdobyły medal w zawodach określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu.

2. Okresowe stypendium sportowe mogą otrzymać zawodnicy lub trenerzy radomskiego klubu sportowego, 
uczestniczący w rozgrywkach ligowych w kategorii seniorów prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki 
sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w dyscyplinach sportu mających znaczenie dla Gminy Miasta Radomia 
osiągających wyniki sportowe określone w § 9 ust 2:

3. Stypendium, o którym mowa w ust.1 i 2, może być przyznane na pisemny wniosek:

1) klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie Gminy Miasta Radomia;
2) zawodnika – dot. zawodnika niezrzeszonego w żadnym klubie zamieszkującego na terenie Gminy Miasta 
Radomia i reprezentującego miasto Radom.

4. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy zdobyli medal 
będąc zawodnikiem niezrzeszonym lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy 
Miasta Radomia, reprezentującym miasto Radom i zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Radomia.

§ 3. 1. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres:
1) 12 miesięcy (licząc od stycznia do grudnia następnego roku kalendarzowego uwzględniając rok złożenia 
wniosku) - w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3
2) 10 miesięcy roku kalendarzowego (styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień) w przypadku określonym w § 2 ust. 2.

2. Wnioski o stypendium składa się do  Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu:

1) w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 - w terminie do 10-go grudnia danego roku kalendarzowego;
2) w przypadku określonym w § 2 ust. 2:
a) w terminie do 10-go grudnia -  na okres od stycznia do czerwca roku następnego;
b) w terminie do 16-go sierpnia -  na okres od września do grudnia danego roku.

3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki nr 1 i 4 do niniejszego uchwały.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym  wniosku o przyznanie stypendium, organ 
przyznający stypendium wzywa wnioskodawcę  do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
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5. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie;
2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4;
3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dołącza się:

1) w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2:
a) oświadczenia wnioskodawcy stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
b) komunikat końcowy  lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika podpisany przez 
wnioskodawcę;
c) program szkolenia sportowego zawodnika na rok pobierania stypendium uwzględniający harmonogram 
treningów, uczestnictwa w zawodach, zgrupowaniach, obozach, itp. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3 do 
uchwały. Każdorazowa zmiana programu szkolenia sportowego zawodnika powinna być natychmiast zgłoszona.
2) w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 3:
a) oświadczenia wnioskodawcy stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
b) dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenera;
3) w przypadku określonym w § 2 ust. 2
a) oświadczenie zawodnika, trenera stanowiące załącznik nr 5 do uchwały;
b) komunikat końcowy  lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy wnioskodawcy po zakończeniu sezonu, 
podpisany przez wnioskodawcę;
c) dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje  przez trenera;

7. W przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek i oświadczenia składają ich opiekunowie prawni.

8. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

9. W sytuacji kiedy Gmina Miasta Radomia z tytułu należnego stypendium zobowiązana będzie (stale lub 
okresowo) do odprowadzania (obciążających go obligatoryjnie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa) należności publiczno – prawnych w postaci składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i 
wypadkowe) oraz Fundusz Pracy, stypendium należne stypendyście podlega obniżeniu o kwoty należne od Gminy 
Miasta Radomia z tytułu tych składek. W takim przypadku stypendium należne dla stypendysty w okresie 
rozliczeniowym zostanie obniżone do wysokości kwoty pomniejszonej z zastosowaniem wskaźnika korekty 
obejmującego powyższe składki. Kwotę po zastosowaniu wskaźnika zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 4. Wnioskodawca zobowiązuje się, po uzgodnieniu z organem przyznającym stypendium, do umieszczenia 
znaków miejskich na materiałach promocyjnych, w szczególności na strojach sportowych.
§ 5. W przypadku spełnienia przez zawodnika lub  trenera kilku warunków określonych w § 2, przysługuje  im 
najkorzystniejsze stypendium.
§ 6. 1. Stypendium przyznaje  oraz pozbawia Prezydent Miasta Radomia.

2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

3. Kwotę przyznanego stypendium zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 7. Podstawą wyliczenia kwoty stypendium w przypadkach określonych w § 8 jest kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązująca na dzień 1 stycznia w roku, w którym wypłacane jest stypendium.
§ 8. 1. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2  wysokość stypendium wynosi miesięcznie według 
poniższej tabeli:
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Wysokość stypendium % kwoty określonej
w § 7

senior młodzieżowiec junior

junior 
młodszy 
(kadet)

Lp. Wynik sportowy A B C D
1 złoty medal Igrzysk Olimpijskich 500% - - -
2 medal Igrzysk Olimpijskich 450% - - -
3 złoty medal mistrzostw świata 400% 240% 240% 80%
4 medal mistrzostw świata 350% 210% 210% 70%
5 złoty medal mistrzostw Europy 300% 180% 180% 60%
6 medal mistrzostw Europy 250% 150% 150% 50%
7 złoty medal mistrzostw Polski 200% 120% 120% 40%
8 medal mistrzostw Polski 150% 90% 90% 30%
9 złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich 500% - - -

10 medal Igrzysk Paraolimpijskich 450% - - -
11 złoty medal mistrzostw świata osób niepełnosprawnych 400% - - -
12 medal mistrzostw świata osób niepełnosprawnych 350% - - -

13
złoty medal mistrzostw Europy osób 
niepełnosprawnych 300% - - -

14 medal mistrzostw Europy osób niepełnosprawnych 250% - - -

2. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 :

1) ppkt a stypendium dla trenera  będzie przyznane w wysokości równej najkorzystniejszemu stypendium, które 
pobiera zawodnik przez niego szkolony ustalone na podstawie wyników osiągniętych w roku poprzedzającym 
wypłatę stypendium;
2) ppkt b stypendium dla trenera który prowadził szkolenie drużyny, która w dyscyplinach zespołowych w roku 
poprzedzającym rok przyznania stypendium zdobyła medal w zawodach określonych w § 2 ust. 1. pkt 1 będzie 
równe wysokości średniego stypendium zawodnika tej drużyny.

3. Stypendium dla zawodników określonych § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 wypłacane będzie na podstawie wyników  roku 
poprzedzającego wypłatę stypendium.

4. Do wyników w dyscyplinach indywidualnych nie zalicza się wyników uzyskanych
w konkurencjach drużynowych z wyłączeniem konkurencji drużynowych będących w programie Igrzysk 
Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

5. Wysokość stypendium wynosi 50 % kwoty określonej w ust. 1 w następujących przypadkach:

1) gdy w zawodach w jednej konkurencji sportowej, kategorii wiekowej lub wagowej bierze udział 6 lub mniej 
zawodników lub zespołów, za wyjątkiem sytuacji gdzie jest 4 lub mniej zawodników lub zespołów stypendium 
przysługuje tylko za złoty medal,
2) gdy zawody rangi mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw Świata są rozgrywane w warunkach innych 
niż na Igrzyskach Olimpijskich tj. m.in.:
- mistrzostwa halowe w lekkiej atletyce,
- mistrzostwa zimowe w pływaniu,
- mistrzostwa halowe w łucznictwie,
- mistrzostwa halowe w tenisie ziemnym,
- inne konkurencje i kategorie  w przypadku seniorów
3) gdy został zdobyty medal w grach zespołowych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

6 . Zawodnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą otrzymywać stypendium jeżeli:

1) realizują program szkolenia sportowego określony w § 3 ust. 6 pkt 1 ppkt c
2) reprezentują miasto Radom

7. W przypadku medalistów gier zespołowych lub gier i sportów indywidualnych w drużynie, sztafecie, deblu, 
mikście łączna kwota przeznaczona na stypendia dla tych zawodników nie może przekroczyć kwoty wyliczonej 
według poniższego wzoru,

Łk = 75% x Szd x Lzd

gdzie:

Łk - maksymalna miesięczna kwota stypendiów, o jaką może wnioskować klub na jeden zespół,

Szd - wysokość miesięcznego stypendium dla medalisty gier zespołowych lub gier indywidualnych w 
drużynie, sztafecie, deblu, mikście, określona w § 8 ust. 1,

Lzd - liczba medalistów, dla których klub złożył wnioski o przyznanie stypendium, nie większa niż określona w 
§ 9 ust. 1 pkt 1.
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8. Wysokość stypendium dla jednego zawodnika nie może być większa niż określona w ust. 1.

9. Dopuszcza się możliwość zwiększenia wysokości kwoty stypendium sportowego dla jednego zawodnika 
medalisty gier zespołowych do wysokości 3 krotności kwoty określonej w ust. 1 pod warunkiem reprezentowania 
przez tego zawodnika klubu sportowego wymienionego w § 2 ust. 3 pkt 1 na poziomie Ekstraklasy.

§ 9. 1. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o stypendium w 
przypadkach określonych w § 2 ust. 2:
1) maksymalna liczba zawodników w zespole, łącznie z trenerem, w niżej wymienionych dyscyplinach sportu, która 
może uzyskać stypendium wynosi:
a) piłka nożna - 18 osób;
b) piłka siatkowa - 13 osób;
c) koszykówka – 12 osób;
d) piłka ręczna - 16 osób;
e) tenis stołowy –  6 osób;
2) stypendium dla zawodnika lub trenera może być zwiększone do pięciokrotności kwoty przypadającej na 
zawodnika w zespole pod warunkiem, że łączna kwota stypendiów, o jaką wnioskuje klub nie przekracza 
miesięcznie kwoty wyliczonej według następującego wzoru:

Ck = Sz x Lz

gdzie:

Ck - maksymalna miesięczna kwota stypendiów, o jaką może wnioskować klub na jeden zespół,

Sz - wysokość miesięcznego stypendium dla zawodnika lub trenera uczestniczącego w rozgrywkach 
ligowych,

Lz - maksymalna liczba zawodników w zespole w danej dyscyplinie sportu, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

2. W przypadkach określonych w § 2 ust. 2 wysokość miesięcznego stypendium zawodnika lub trenera 
uzależniona jest od miejsca drużyny w tabeli rozgrywek ligowych na koniec poprzedniego sezonu i wynosi wg 
poniższej tabeli:

Wysokość stypendium w zł
Ekstraklasa I Liga II Liga III Liga

powiększona kwota stypendium 
za medal MP o %

dyscyplina płeć

miejsce w 
pierwszej 
lub drugiej 

połowie 
tabeli 

rozgrywek

kwota
złoty srebrny brązowy

kwota kwota kwota

I 8900 3550 1400m II 22200 50% 40% 30% 6200 2150 850
I 500 - -piłka nożna

k II 1700 50% 40% 30% 350 - -
I 2500 750 -m II 8350 50% 40% 30% 1750 450 -
I - - -koszykówka

k II 2500 50% 40% 30% - - -
I 2300 700 -m II 7700 50% 40% 30% 1600 400 -
I 1400 400 -piłka siatkowa

k II 4600 50% 40% 30% 1000 250 -
I 1600 500 -m II 5400 50% 40% 30% 1150 300 -
I 650 - -piłka ręczna

k II 2200 50% 40% 30% 450 - -
I 1400 600 -m II 3500 50% 40% 30% 1000 400 -
I 800 300 -tenis stołowy

k II 2000 50% 40% 30% 550 - -

3. W przypadku zajęcia miejsca medalowego w Ekstraklasie dopuszcza się możliwość wypłaty powiększonego 
stypendium dla zawodnika lub trenera w okresie 6 miesięcy (styczeń – czerwiec).

W takim przypadku stypendium powiększa się o niżej wymieniony %, który wynosi:

1) 84 % kwoty stypendium w Ekstraklasie za zajęcie 1-go miejsca,
2) 67 % kwoty stypendium w Ekstraklasie za zajęcie 2-go miejsca,
3) 50 % kwoty stypendium w Ekstraklasie za zajęcie 3-go miejsca.

4. W przypadku zajęcia miejsca medalowego w Ekstraklasie przez zawodników i trenerów określonych w § 2 ust. 2, 
klub nie może złożyć wniosków o przyznanie stypendium dla tych zawodników i trenerów na podstawie § 2 ust. 1.
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5. W przypadku awansu lub spadku drużyny do innej klasy rozgrywek stypendia wypłacane będą w wysokości 
wyższego stypendium przewidzianego w tej klasie rozgrywek.

6. W przypadku dwóch lub więcej drużyn występujących w danej klasie rozgrywek zawodnikom drużyny 
znajdującej się na najwyższym miejscu w tabeli rozgrywek ligowych po zakończonym sezonie stypendium 
wypłacane będzie w wysokości odpowiadającej miejscu zajętemu przez tę drużynę. Zawodnikom pozostałych 
drużyn stypendium wypłacane będzie w wysokości połowy kwoty stypendium przewidzianego dla zawodników 
drużyny znajdującej się w drugiej połowie tabeli w tej klasie rozgrywek, o ile zajęli miejsce dla którego przewidziane 
jest dla stypendium.

7. W przypadku nieparzystej liczby drużyn w tabeli rozgrywek ligowych, zawodnikom drużyny znajdującej się na 
pierwszym miejscu w drugiej połowie tabeli, stypendium wypłacane będzie w wysokości określonej jak dla 
zawodników drużyn znajdujących się w pierwszej połowie tabeli rozgrywek ligowych.

8. Klub, którego zawodnicy i trenerzy, o których mowa w § 2 ust. 2,  otrzymują stypendia sportowe, nie może 
otrzymać dotacji na działalność tej grupy w okresie pobierania stypendium.

§ 10. 1. Pozbawienie stypendium może nastąpić w przypadku:
1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy;
2) nierealizowania przez osobę otrzymującą stypendium programu szkolenia sportowego;
3) wystąpienia przez zawodnika z dotychczasowego klubu i nie wstąpienia do nowego klubu realizującego program 
szkolenia na terenie miasta Radomia w dyscyplinie olimpijskiej lub paraolimpijskiej za wyjątkiem pkt 7 (nie dotyczy 
niezrzeszonych);
4) gdy osoba otrzymująca stypendium została zawieszona w prawach przez klub, organ statutowy właściwego 
polskiego lub okręgowego związku sportowego;
5) skazania prawomocnym wyrokiem orzeczenia sądu osoby pobierającej stypendium za popełnienie przestępstwa 
z winy umyślnej;
6) trener jest trwale niezdolny do prowadzenia szkolenia lub z jakichkolwiek powodów zaprzestał prowadzenia 
szkolenia zawodników
7) zawodnik przestał spełniać warunki określone w § 1 ust 2 pkt 1
8) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego,
9) złożenia przez zawodnika bądź trenera nieprawdziwych danych w oświadczeniach.

2. Pozbawienie  prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1.

3. W przypadku pozbawienia stypendium osoby pobierającej stypendium, o której mowa w § 2 ust. 2 , 
wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie stypendium innej osobie spełniającej warunki do przyznania 
stypendium.

4. Wnioski o pozbawienie stypendium oraz wnioski określone w ust. 3, można składać do 20-go każdego miesiąca 
lub w przypadkach szczególnie uzasadnionych w każdym czasie.

§ 11. O przyznaniu stypendium lub pozbawieniu go informowana jest osoba otrzymująca stypendium oraz 
wnioskodawca.
§ 12. Wykaz osób otrzymujących stypendium, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega 
ogłoszeniu na stronie internetowej miasta Radomia.
§ 13. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega niezwłocznie zwrotowi przez wnioskodawcę 
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Radomiu wraz z odsetkami liczonymi od dnia jego wypłaty.
§ 14. Tracą moc Uchwała Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów 
sportowych, Uchwała Nr 217/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011 r., Uchwała Nr 424/2012 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października2012 r., Uchwała Nr 622/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 
listopada 2013 r. oraz Uchwała Nr 206/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  27 października 2015 r.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 395/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15 listopada 2016 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

(dot. osób fizycznych, które zdobyły medal w zawodach rangi mistrzowskiej oraz trenerów określonych w § 2 
ust.1 pkt 3)

□ 1. zawodnik

□ 2. trener

Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym komputerowo lub maszynowo. Wnioski nieczytelnie 
wypełnione nie będą rozpatrywane.

I. Przynależność klubowa ( TAK /  NIE) *

(Jeżeli zaznaczono „TAK” należy poniżej wpisać dane klubu sportowego. Jeżeli „NIE” dane zawodnika 
niezrzeszonego)

Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy lub imię i nazwisko osoby fizycznej.

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

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

2. Adres  (siedziby / zamieszkania)*..……………………………………………………………………….............

3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosków:

Imię i nazwisko …………………………………………….tel. kom. …………………....e-mail ...........................

II. Dane osobowe zawodnika lub trenera ubiegającego się o stypendium:

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………............

2. PESEL ............................................

3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

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

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

4. Adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

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

5. Telefon kontaktowy …………………………………kom. ……………………………e-mail.......................

III. Uzasadnienie wniosku:

1. Medalista OOM, MP, ME, MŚ, IO lub IPar:

Zajęte 
miejsce 
(medal).

kat. 
wiekowa

dyscyplina konkurencja/
kat. wagowa

Wysokość 
stypendium 50% 
(tak/nie)*, zgodnie z § 
8 ust. 5 (podać 
powód)

Dokładna nazwa 
zawodów, miejsce i 
data

Wnioskowana kwota :  ……………………………………..zł (m-c)

(Dotyczy tylko zawodników gier zespołowych lub gier i sportów indywidualnych w drużynie , sztafecie , deblu, 
mikście itp.)

2. Trener (wypełnić tylko w przypadku osoby spełniającej kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały):

a) Dyscyplina:

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

b) Posiadane uprawnienia:

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

c) Uzasadnienie dla trenera dyscyplin indywidualnych (§ 2 ust. 1 pkt 3 ppkt a uchwały):
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Trener (imię i nazwisko)………………………………………. prowadził szkolenie w każdym z kolejnych dwóch 
lat poprzedzających przyznanie stypendium szkolenie co najmniej 3 zawodników otrzymujących stypendium  
sportowe przyznane przez  Prezydenta Miasta Radomia tj.

1) W ……….. roku trener (imię i nazwisko) ……………………….…………………………prowadził szkolenie niżej 
wymienionych zawodników otrzymujących stypendium sportowe:
Lp. Imię i nazwisko zawodnika Stypendium przyznane za ( podać medal, nazwę 

mistrzostw, rok)
1.
2.
3.
2) W ……….. roku trener (imię i nazwisko) ……………………….…………………………prowadził szkolenie niżej 
wymienionych zawodników otrzymujących stypendium sportowe:
Lp. Imię i nazwisko zawodnika Stypendium przyznane za ( podać medal, nazwę 

mistrzostw, rok)
1.
2.
3.
3) W ……….. roku trener (imię i nazwisko)………………………...prowadził szkolenie niżej wymienionych 
zawodników, którzy będą pobierali stypendium w roku …………:
Lp. Imię i nazwisko zawodnika Podać medal, nazwę mistrzostw, rok
1.
2.
3.
d) Uzasadnienie dla trenera drużyny (§ 2 ust. 1 pkt 3 ppkt b uchwały):

Trener (imię i nazwisko)……………………………..………………. prowadził szkolenie drużyny, która  w 
dyscyplinach zespołowych w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium zdobyła medal w zawodach 
określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały.

W  ………………. r. ww. trener prowadził szkolenie drużyny (kategoria wiekowa, klub, 
dyscyplina)…………………………………………………………………………………, która zdobyła (złoty, 
srebrny, brązowy) * medal na (nazwa zawodów) ………………………………………………., które odbyły się w 
terminie (data, miejsce) ……………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku i dokumentach 
załączonych do wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992 ze zm.).

Radom, dnia ……………………………
………………………………….

(czytelny podpis zawodnika lub trenera)
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendiów sportowych. Potwierdzam 

prawdziwość danych wpisanych we wniosku.

Radom, dnia …………………………..……... ....................................................

(Podpis wnioskodawcy osoby/osób

upoważnionych do jego  reprezentowania )

Załączniki:

W przypadku zawodnika:

1. Oświadczenia wnioskodawcy (załącznik nr 2 do uchwały);

2. Komunikat końcowy  lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika podpisany przez 
wnioskodawcę;

3. Program szkolenia sportowego zawodnika na rok pobierania stypendium uwzględniający harmonogram 
treningów, uczestnictwa w zawodach, zgrupowaniach, obozach, itp. Każdorazowa zmiana programu szkolenia 
sportowego zawodnika powinna być natychmiast zgłoszona do Biura Sportu i Turystyki.

W przypadku trenera:

1. Oświadczenia wnioskodawcy (załącznik nr 2 do uchwały);

2. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenera;

(*) –  niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 395/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15 listopada 2016 r.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

(dot. osób fizycznych, które zdobyły medal w zawodach rangi mistrzowskiej oraz trenerów określonych

w § 2 ust.1 pkt 3)

Oświadczam/my*, że ……………………………………….……………, PESEL ..................................

(imię i nazwisko zawodnika / trenera)

zamieszkały ………………………………………………………………….…………………………………….

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

1) jest/em* mieszkańcem Gminy Miasta Radomia tak/nie *;
2) jest/em*zawodnikiem/trenerem * niezrzeszonym w żadnym klubie sportowym / zrzeszonym w klubie 
sportowym * ………………………………………………………………………………………………………………;

(pełna nazwa klubu, adres klubu - nie dotyczy zawodników niezrzeszonych)

3) reprezentował/em* miasto Radom w dniu osiągnięcia wyniku sportowego na postawie  którego wnioskuje o 
stypendium sportowe od Prezydenta Miasta Radomia. tak/nie *;
4) w trakcie pobierania stypendium będę/będzie* realizował program szkolenia sportowego tak/nie *;
5) zobowiązuję/my* się do informowania Prezydenta Miasta Radomia o okolicznościach skutkujących 
pozbawieniem stypendium sportowego.

Radom, dnia ……………………………

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

(podpis Wnioskodawcy  osoby/osób*

upoważnionych do reprezentowania)

.................................................

(pieczątka klubu)

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 395/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15 listopada 2016 r.

PROGRAM SZKOLENIA SPORTOWEGO

Radom, dn. …………………………………………….

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

(pieczątka klubu lub dane zawodnika niezrzeszonego)

Imię i nazwisko zawodnika (stypendysty): ……………………………………………………………………………………………

Program szkolenia sportowego stypendysty na …………… r.

Dzień miesiąca
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

W polach należy wpisać odpowiedni symbol.

T – trening wg poniższego harmonogramu

O – obóz sportowy, zgrupowanie kadry, itp. (podać gdzie)

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

Z – wyjazdy na zawody, turnieje (podać nazwę, datę i miejsce)

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

R – okres roztrenowania
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Tygodniowy harmonogram zajęć treningowych zawodnika pobierającego stypendium sportowe w okresie ...............................................r.

Dzień tygodnia Godziny treningu Miejsce treningu Imię i nazwisko trenera
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................

………………………………………………………………………………………….

(podpis Wnioskodawcy, osoby/osób

upoważnionych  do reprezentowania )*

(*) W przypadku osób niezrzeszonych dodatkowo podpis osoby upoważnionej z ramienia Polskiego Związku  Sportowego danej dyscypliny.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 395/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15 listopada 2016 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
(dot. osób fizycznych biorących udział w rozgrywkach ligowych)

na okres : (styczeń-czerwiec ;  wrzesień-grudzień)* 20……..r.,

inny od ………………………… do ……….……………….  20…….r. (dot. tylko ewentualnych zmian)

I. Dane wnioskodawcy:

1. Pełna nazwa klubu  ………………………………………………………………………….........................

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

2. Adres klubu …………………………………………………………………………………………………….

3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosków:

Imię i nazwisko ……………………………………………. e-mail:………………………………….………..

tel. kom. ………………………………

II. Osiągnięcia sportowe

1. Dyscyplina sportu: (piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy) *

2. Poziom sportowy : (miejsce uzyskane po zakończeniu sezonu w rozgrywkach ligowych seniorów):

Klasa rozgrywkowa Lokata na koniec ostatniego 
sezonu rozgrywkowego

Liczba drużyn biorąca udział 
w rozgrywkach

Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga

Uwagi:......................................................................................................................................................

III. Oświadczenia

1. Oświadczam/my, że niżej wymienieni zawodnicy w okresie pobierania stypendium będą uczestniczyć w 
rozgrywkach ligowych: (Ekstraklasa,  I liga,  II liga,  III liga)* w dyscyplinie sportu: ...........................................w 
sezonie 20………r./ 20………r.

2. Oświadczam/my, że zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendiów sportowych. Potwierdzam 
prawdziwość danych wpisanych we wniosku.

3. Zobowiązuję/my się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego fakt uczestnictwa zawodnika w rozgrywkach 
ligowych w terminie przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych lub niezwłocznie po jego otrzymaniu.

4. Zobowiązuję/my się do informowania Prezydenta Miasta Radomia o okolicznościach skutkujących 
pozbawieniem stypendium sportowego.

Radom, dnia ………………………….

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

(Podpis i pieczątka Wnioskodawcy,

osoby / osób upoważnionych  do reprezentowania )
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IV. Wykaz zawodników ( w tym ewentualnie trener -1 osoba )
Adres zamieszkania

L.p. Imię i nazwisko
Data 

urodzenia
(dd-mm-rr) Ulica, nr … Miejscowość, kod 

pocztowy

Kwota  
stypendium    
(m-c)  w zł.

Podpis 
zawodnika

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

SUMA ----------------

..…….........................................
(Podpis i pieczątka Wnioskodawcy,

osoby / osób upoważnionych do reprezentowania

Radom, dnia ……………………………

Załączniki :

1. Oświadczenie zawodnika/ trenera (zał. Nr 5 do uchwały) x ;liczba osób

2. Komunikat końcowy  lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy wnioskodawcy po zakończeniu sezonu 
podpisany przez wnioskodawcę;

3. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenera.

(*)  - Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 395/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15 listopada 2016 r.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA/TRENERA
(dot. osób fizycznych uczestniczących w rozgrywkach ligowych)

Dane (zawodnika/trenera) * :

………………………………………

Imię i nazwisko:

………………………………………………..

Adres zamieszkania:

………………………………………………..

PESEL/nr paszportu (cudzoziemcy):

……………………………………………….

Tel. kom. (inny kontaktowy)

...................................................................

e-mail

1. Jestem mieszkańcem Gminy Miasta Radomia.

2. Zobowiązuję się do informowania Prezydenta Miasta Radomia o okolicznościach skutkujących pozbawieniem 
stypendium sportowego.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  o przyznanie stypendium 
sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze 
zm.).

Radom, dnia ……………………………

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

(Czytelny podpis zawodnika / trenera )

* - niepotrzebne skreślić
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