Urząd Miasta Milanówka
Referat Oświaty
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. (22) 758-30-61/62 wew. 116, 185
fax. (22) 755-81-20

K A R T A U S Ł U G N R O/09
REFERAT OŚWIATY (O)
Nazwa usługi: PRZYZNANIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH ORAZ NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ ZAWODNIKOWI, KTÓRY OSIĄGNĄŁ WYSOKIE
WYNIKI SPORTOWE W KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM
WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
Odpowiedzialny za daną usługę: Katarzyna Wąsińska- Jano
Nr pokoju: Budynek A (II piętro), ul. Kościuszki 45
Nr telefonu: (22) 758-30-61/62 - wew. 116, 185

Godz. pracy: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-czwartek 8:00-16:00; piątek 8:00-15:00
Wymagane dokumenty i wniosek o przyznanie nagrody:
1. Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody/wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął
wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym
2. Wniosek o stypendium/nagrodę/wyróżnienie powinien zawierać w szczególności:
1) dane osobowe zawodnika;
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego;
3) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
Kryteria i warunki przyznania stypendium, nagrody, wyróżnienia:
Stypendium za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
może otrzymać zawodnik, który:
1) w dniu złożenia wniosku ukończył 12 lat i nie ukończył 25 lat;
2) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu;
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału
w zawodach sportowych;
4) posiada stałe zameldowanie na terenie Miasta Milanówka;
5) po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium podpisze z Burmistrzem Miasta Milanówka
umowę stypendialną.

Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, o których
mowa w § 8 ust.1 przyjmuje się:
1) udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy;
2) zajęcie przez zawodnika miejsc medalowych we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski lub
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
3) powołanie do kadry Polski w danej dyscyplinie sportu.
Stypendium przyznaje się za osiągnięcia indywidualne, a także zawodnikom - członkom drużyn
sportowych, spełniającym kryteria określone w ust. 1, a ich drużyny osiągnęły wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym określone w ust. 2 pkt1 i 2.
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom w wieku 12-25 lat, stale zameldowanym
na terenie Miasta Milanówka.

Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom:
1. za zajęcie od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub ustanowienie rekordu Świata;
2. za zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata;
3. za zajęcie od I do VII miejsca w Mistrzostwach Europy lub ustanowienie rekordu Europy;
4. za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski lub ustanowienie rekordu Polski;
5.za zajęcie od I do III miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz Ogólnopolskiej
Gimnazjady, Ogólnopolskiej Licealiady oraz innych zawodów sportowych, organizowanych przez
Polski Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki
stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu;
6.w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach
rozgrywkowych.
Wyróżnienie może być przyznane zawodnikowi, który uczestniczył we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym i osiągnął wysoki wynik sportowy.
Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku:
Stypendium:
1. kluby sportowe, w których zrzeszony jest zawodnik
2. trenerzy
Nagroda, wyróżnienie:
1. macierzysty klub sportowy zawodnika;
2. trenerzy
3. dyrektor szkoły lub rektor uczelni, do której uczęszcza zawodnik.
Opłaty: nie pobiera się

Termin składania wniosków:
Wniosek, należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka w terminie od 1 do 30 września danego
roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w danym roku lub roku poprzedzającym rok
przyznania stypendium.
W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być
udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Burmistrza Miasta Milanówka.
Termin załatwienia:
W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany
do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Utrata prawa do stypendium:
Zawodnik traci prawo do stypendium w przypadku, gdy:
1) zakończył karierę sportową;
2) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych;
3) został zawieszony w prawach zawodnika;
4) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno – moralne;
5) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę.
Uwagi:
Złożenie wniosku o stypendium, nagrodę, wyróżnienie nie jest równoznaczne z ich przyznaniem.
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka na najbliższym posiedzeniu
rozpatruje wniosek i przekazuje pisemną opinię Burmistrzowi Miasta Milanówka.
O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Milanówka, pisemnie informuje wnioskodawcę,
stypendystę, nagrodzonego (wyróżnienie).
Okres wypłacania stypendium:
Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące nie dłuższy niż rok
kalendarzowy.
Inne informacje:
Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym ze środków Miasta Milanówka,
stanowiącym wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.
Wyróżnienie stanowi medal, puchar, dyplom, sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną oraz
inne upominki rzeczowe.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)
2. Uchwała Nr 264/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie

określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2013 r., poz. 5606)
Uwaga: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
Opracowała: Katarzyna Wąsińska – Jano

27.09.2017 r.

Zatwierdziła: Wiesława Kwiatkowska – Burmistrz Miasta Milanówka

27.09.2017 r.

