
UCHWAŁA Nr  LII / 463 / 21 

R a d y   M i a s t a    S a n o k a 

z dnia 16 grudnia 2021r. 
 

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień 

za wyniki sportowe 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133) 

 

Rada Miasta Sanoka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wsparcie zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnieciami 

w działalności sportowej udzielane będzie w formie stypendiów sportowych oraz nagród i 

wyróżnień. 

 

§ 2 

1. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych 

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród Burmistrza Miasta Sanoka za 

osiągnięcia indywidualne i zespołowe oraz wyróżnień w dziedzinie sportu określa 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Środki finansowe na wypłatę  stypendiów i nagród zapewnia się w budżecie Gminy Miasta Sanoka. 

 

§ 4 

Dyscyplinami sportowymi mającymi szczególne znaczenie dla Miasta Sanoka są: hokej na 

lodzie, piłka nożna, piłka siatkowa, łyżwiarstwo szybkie, short track, kolarstwo, tenis ziemny, 

lekkoatletyka, sporty walki, pływanie, podnoszenie ciężarów, unihokej, wrotkarstwo, gimnastykę 

i szachy.    

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

 

§ 6 

Traci moc Uchwala Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18.01.2011r. w sprawie 

ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe 

w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 

                                                         

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

           Przewodniczący  

           Rady Miasta 

 

                        Andrzej Romaniak



                                 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/463/21 

Rady Miasta Sanoka z dnia 16 grudnia 2021r. 

 

 

Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 

 i wysokości stypendiów sportowych 

 

§ 1  

1. Stypendia sportowe zwane dalej „stypendiami” są przyznawane przez Burmistrza Miasta 

Sanoka zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym 

lub międzynarodowym. Wyróżnia się dwa rodzaje stypendiów sportowych:  

a. stypendia I stopnia; 

b. stypendia II stopnia. 

2. Stypendia wypłacane są w  ramach  środków  przewidzianych corocznie na  ten cel  w budżecie 

Gminy Miasta Sanoka.     

§ 2 

1. Wniosek o przyznanie stypendium zawodnikowi, składa klub sportowy, którego zainteresowany 

jest członkiem lub sam zainteresowany zawodnik (jego przedstawiciel ustawowy).  

2. Stypendia przyznawane będą za wysokie osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz za 

udział w zawodach organizowanych przez Krajowe Związki Sportowe, znajdujące się w 

wykazie Związków Sportowych sporządzonym przez Ministerstwo Sportu.  

3. Przy podziale stypendiów, w dyscyplinach indywidualnych, będą brane pod uwagę tylko wyniki 

osiągnięte podczas zawodów w których rywalizowało min. 12 zawodników, a w dyscyplinach 

drużynowych tylko te, w których rywalizowało min. 8 drużyn we współzawodnictwie 

sportowym.  

4. Zawodnikowi może być przyznane tylko jedno stypendium w danym roku kalendarzowym. 

Przyznanie stypendium I stopnia wyklucza otrzymanie stypendium II stopnia i odwrotnie. 

 

        § 3 

1. Zawodnikiem uprawnionym do otrzymania stypendium I stopnia jest osoba, która łącznie 

spełnia następujące warunki: 

a. reprezentuje klub sportowy zarejestrowany i działający na terenie miasta Sanoka lub jest 

mieszkańcem miasta Sanoka (w przypadku zawodników niezrzeszonych), 

b. uprawia jedną z dyscyplin mających znaczenie dla Gminy Miasta Sanoka, wskazaną w § 

4 niniejszej uchwały, 

c. posiada aktualną kartę zgłoszenia bądź inny dokument uprawniający do udziału 

we współzawodnictwie sportowym w okresie pobierania stypendium, 

d. jest objęta programem przygotowań do najbliższych Igrzysk Olimpijskich bądź 

Paraolimpijskich lub uzyskała kwalifikację olimpijską bądź paraolimpijską uprawniającą 

do startu w najbliższych Igrzyskach. 

2. Stypendium I stopnia może być także przyznane zawodnikowi, który spełnia warunki o których 

mowa w ust. 1 pkt c i d a zarazem aktywnie promuje Miasto Sanok na arenie międzynarodowej, 

w szczególności wychowankom sanockich klubów sportowych lub osobom urodzonym lub 

poprzednio zamieszkałym w Sanoku.      

 

§ 4 

1. Zawodnikiem uprawnionym do otrzymania stypendium II stopnia jest osoba, która łącznie 

spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a. reprezentuje klub sportowy zarejestrowany i działający na terenie miasta Sanoka lub jest 



mieszkańcem miasta Sanoka (w przypadku zawodników niezrzeszonych), 

b. jest członkiem klubu, o którym mowa w pkt a lub trenuje daną dyscyplinę sportową od 

co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty złożenia wniosku), 

c. uprawia jedną z dyscyplin mających znaczenie dla Gminy Miasta Sanoka, wskazaną w 

§ 4 niniejszej uchwały, 

d. ukończyła 15 lat w dniu składania wniosku, 

e. posiada aktualną kartę zgłoszenia bądź inny dokument uprawniający do udziału 

we współzawodnictwie sportowym w okresie pobierania stypendium, 

f. w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium osiągnęła, 

indywidualnie lub w drużynie, wysokie wyniki sportowe, we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe na co najmniej szczeblu 

wojewódzkim, 

g. wyróżnia się na tle swoich rówieśników zarówno umiejętnościami sportowymi jak  

i nienagannym zachowaniem i kulturą osobistą. 

2. W przypadku kandydatów do stypendium, reprezentantów Polski lub województwa 

podkarpackiego, dana osoba w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium 

powinna być uczestnikiem zgrupowań kadry narodowej Polski lub województwa 

podkarpackiego  minimum dwukrotnie (co należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem 

danego związku sportowego). 

3. W przypadku sportów drużynowych, klub może złożyć maksymalnie 5 wniosków,  

a łączna liczba przyznanych stypendiów, przypadających na daną dyscyplinę sportową nie może 

być większa niż 5. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być szczegółowo udokumentowany w odniesieniu 

do osiągnięć zawodnika. 

5. Burmistrz Miasta Sanoka w szczególnie uzasadnionych przypadkach uzyskania przez zawodnika 

znaczącego wyniku sportowego mającego istotne znaczenie dla promocji Miasta Sanoka, może 

przyznać stypendium II stopnia, niezależnie od wymogów określonych w ust. 1 - 3. 

 

§ 5 

Kryterium wysokich wyników sportowych, o których mowa wyżej w § 4 uznaje się za spełnione, jeżeli 

zawodnik ubiegający się o stypendium w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku 

spełnił jeden z poniższych warunków: 

a. zajął miejsce od I do XV w jednych z następujących zawodów:  

- Igrzyska Olimpijskie lub Igrzyska Paraolimpijskie,  

- Mistrzostwa lub Puchar Świata,  

- Mistrzostwa lub Puchar Europy, 

b. zajął miejsce od I do X w jednych z następujących zawodów:  

- Mistrzostwa Polski (organizowane przez polskie związki sportowe),  

- Uniwersjada,  

- Mistrzostwa Międzywojewódzkie, 

c. zajął miejsce od I do V w jednych z następujących zawodów:  

- Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,  

- rozgrywki w lidze makroregionalnej lub centralnej na arenie ogólnopolskiej 

(zorganizowane przez polskie związki sportowe) 

d. został powołany do kadry co najmniej województwa (zarówno w sportach 

indywidualnych jak i drużynowych) z zastrzeżeniem § 4 ust. 2; 

e. został zakwalifikowany do kadry I zespołu reprezentującego dany klub sportowy. 

 



 

§ 6 

1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Sanoka po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Stypendiów 

Sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportowej dla Miasta Sanoka oraz 

osiągnięty wynik sportowy zawodnika, zgodnie z kryteriami o których mowa wyżej w § 2-5. 

2. Burmistrz Miasta Sanoka powołuje w drodze zarządzenia, Komisję ds. Stypendiów 

 Sportowych, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:  

a. trzech przedstawicieli Rady Miasta Sanoka – radnych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Turystyki, wskazanych przez Komisję;  

b. dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Sanoka. 

3. Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta Sanoka listę wytypowanych kandydatów do 

stypendium z uzasadnieniem. 

4. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią Komisji.  

 

§ 7 

1. Wnioski o stypendium należy składać do 31 stycznia roku, w którym będą przyznawane 

stypendia na druku, którego wzór określa załącznik nr 3 do uchwały.  

2. W przypadku gdy wniosek o stypendium zawiera braki Komisja wzywa jednorazowo 

wnioskodawcę od ich uzupełnienia w terminie 7 dni licząc od dnia odebrania wniosku.  

3. Wnioski o stypendium złożone po terminie lub których braków nie uzupełniono w terminie 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego 

przyznaniem. 

5. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 marca do 31 grudnia roku stypendialnego i 

wypłacane w  ratach miesięcznych.  

6. Na uzasadniony wniosek stypendysty przyznane stypendium może być wypłacone w całości lub 

w pozostałej części jednorazowo. 

§ 8 

1. Stypendia finansowane są ze środków budżetowych Miasta Sanoka. 

2. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi może wynieść: 

a. od 300 zł do 1500 złotych miesięcznie – w przypadku stypendium I stopnia; 

b. od 100 zł do 1000 złotych miesięcznie – w przypadku stypendium II stopnia. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia I stopnia, nie może przekraczać 

30% puli środków przeznaczonych w budżecie w danym roku na wszystkie stypendia sportowe. 

4. Stypendia przyznawane są do wysokości środków zaplanowanych w budżecie miasta na ten cel 

na dany rok. 

5. W przypadku gdy liczba wniosków stypendialnych jest większa niż środki przeznaczone na ich 

wypłatę do realizacji są zatwierdzane te, które mają udokumentowane najwyższe osiągnięcia 

sportowe. 

6. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia, które z osiągnięć w porównaniu do innych 

wniosków są większe, na wniosek Komisji kluby, które zgłosiły więcej 

niż jeden wniosek zobowiązane są do wskazania, który wniosek w pierwszej kolejności powinien 

być przeznaczony do realizacji. 

§ 9 

1. Burmistrz Miasta Sanoka w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacanie 

stypendium z inicjatywy własnej lub na wniosek klubu będącego wnioskodawcą przyznania 

stypendium, jeżeli zawodnik:  

a. zaniedbuje prawidłową realizację programu szkolenia sportowego przez okres 



przekraczający 1 miesiąc,  

b. został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym 

regulaminem sportowym. 

2. Zawodnik traci prawo do stypendium w przypadku:  

a. zakończenia przez niego kariery sportowej,  

b. zaprzestania reprezentowania klubu sportowego, na wniosek którego otrzymał 

stypendium, 

c. rażącego uchybienia swojej godności lub narażenia na szwank dobrego imienia miasta 

Sanoka, w tym w szczególności gdy został zdyskwalifikowany za niesportowe 

zachowanie lub pozbawiony praw zawodnika; 

d. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.  

3. Wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek klubu będącego wnioskodawcą 

przyznania stypendium lub zawodnika – stypendysty (jego przedstawiciela ustawowego) , po 

ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym wniosek został złożony. 

4. O wstrzymaniu lub pozbawieniu zawodnika stypendium decyduje Burmistrz Miasta Sanoka. 

Informacja o wstrzymaniu wypłaty stypendium doręczona zostaje klubowi sportowemu do 

którego należy dany zawodnik.  

5. Wstrzymanie lub pozbawienie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.  

6. Klub sportowy, w którym zrzeszony jest dany zawodnik, niezwłocznie zawiadamia Burmistrza 

Miasta Sanoka o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.  

7. W razie braku takiego zawiadomienia, Klub sportowy zobowiązany będzie do zwrotu środków 

finansowych, przekazanych po upływie miesiąca, w którym okoliczności te wystąpiły z 

ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia przekazania środków finansowych do dnia 

zwrotu.  

8. Klub sportowy, który jest wnioskodawcą stypendium w przypadkach o których mowa w ust. 2 

może złożyć wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi w pozostałym okresie i 

wysokości jaką otrzymywał dotychczasowy stypendysta. Wniosek podlega opinii Komisji.  

                                                      

§ 10 

1. W przypadku przyznania stypendium Burmistrz Miasta Sanoka zawiera umowę stypendialną z 

zawodnikiem. 

2.  Środki finansowe na stypendium sportowe przyznane zawodnikowi przekazuje się bezpośrednio 

na indywidualny rachunek bankowy zawodnika (lub jego przedstawiciela ustawowego).  

3. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy 

Urzędu Miasta Sanoka wskazany w umowie. 

4. Stypendysta w czasie trwania umowy zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia swojego 

wizerunku w przedsięwzięciach promocyjnych miasta. 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/ 462 /21 

                 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 grudnia 2021r. 

 

Zasady, tryb  przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród Burmistrza Miasta Sanoka i 

wyróżnień w dziedzinie sportu 

 

§ 1 

Nagroda Burmistrza Miasta Sanoka w dziedzinie sportu, zwana dalej „Nagrodą”, jest przyznawana za 

wyróżniające się osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

 

§ 2 

Nagroda stanowi wyraz uznania dla:  

1. zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

2. zawodników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach 

i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, 

3. trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

krajowym lub międzynarodowym, 

4. drużyn w dyscyplinach zespołowych, których osiągnięcia mają wpływ na promocję Miasta 

Sanoka, 

5. innych osób, wyróżniających się osiągnięciami w działalności organizacyjnej w obszarze sportu, 

działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Mieście Sanoku. 

                                                          

                                                    § 3 

1. Zawodnik lub drużyna, aby otrzymać Nagrodę powinni osiągać wysokie wyniki sportowe oraz 

godnie reprezentować Miasto Sanok. 

2. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i wysoko 

punktowanych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym we wszystkich 

kategoriach wiekowych, w szczególności: 

a) w igrzyskach olimpijskich,  

b) w mistrzostwach Europy lub mistrzostwach świata, 

c) w igrzyskach paraolimpijskich, 

d) w akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach letnich i zimowych, 

e) w Pucharze Świata lub Pucharze Europy, 

f)  w mistrzostwach Polski, 

g) w innych zawodach o szerokim zasięgu społecznym lub medialnym w których 

promowane jest Miasto Sanok. 

3. Trener, aby otrzymać Nagrodę powinien wykazać się udokumentowanymi zasługami dla 

rozwoju sportu w Mieście Sanoku w rywalizacji na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

4. Inne osoby wskazane do nagrody, powinny mieć udokumentowaną działalność na rzecz rozwoju 

klubu lub sportu w Mieście Sanoku. 

 

§ 4 

Nagrody mogą być przyznane z własnej inicjatywy Burmistrza  Miasta Sanoka lub na wniosek: 

1. klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik lub w którym pracuje wyróżniony trener 

lub działacz sportowy, 

2. polskich związków lub stowarzyszeń sportowych,  

3. związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych. 

 

 



§ 5 
Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać: 

1. dane osobowe kandydata, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub 

dane drużyny (klubu sportowego), nazwa, adres 

2. informacje o osiągnięciach, uzasadniające przyznanie Nagrody wraz z dokumentacją 

potwierdzającą uzyskanie wyników sportowych lub działalności na rzecz sportu, 

3. wyrażenie zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych oraz podanie do 

publicznej wiadomości faktu przyznania Nagrody. 

§ 6 
Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

 

§ 7 

1. Wnioski o przyznanie Nagrody składa się do 31 marca danego roku.  

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 

7 dni. 

§ 8 

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:  

1. złożenia po terminie, 

2. rezygnacji wnioskodawcy lub kandydata z występowania o Nagrodę, 

3. nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie. 

§ 9 

1. Nagrodę można otrzymać raz na trzy lata. 

2. Nagrody nie przyznaje się jeżeli zgłoszony kandydat w danym roku pobiera stypendium 

sportowe Miasta Sanoka przyznane zgodnie z niniejszą uchwałą.  

 

 § 10 

1. W przypadku nagród indywidualnych Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej oraz 

statuetki i listu gratulacyjnego. 

2. W przypadku nagród zespołowych Nagroda przyznawana jest w formie środków finansowych 

przeznaczonych  na  sprzęt sportowy do wykorzystania w dowolnym sklepie oraz statuetki i listu 

gratulacyjnego dla klubu. 

3. Wzór statuetki określi Burmistrz Miasta Sanoka w drodze zarządzenia. 

 

§ 11 

1. Wysokość nagrody w formie pieniężnej lub środków finansowych na sprzęt sportowy wynosi od 

1000 zł do 10.000 zł.  

2. Liczba i wysokość nagród w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w 

zależności od wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel 

i zatwierdzonych w budżecie Miasta Sanoka oraz liczby złożonych wniosków. 

3. W przypadku gdy liczba wniosków jest większa niż środki przeznaczone na ich wypłatę to do 

realizacji są zatwierdzane te, które mają udokumentowane najwyższe osiągnięcia sportowe. 

 

§ 12 

1. Wyboru laureatów Nagrody dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka. 

2. Wręczenie nagród powinno odbyć się podczas uroczystej gali lub reprezentacyjnej imprezy 

miejskiej w roku kalendarzowym w którym przyznano Nagrodę.  

3. Informacje o przyznanej Nagrodzie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 



                                                                            

 

 

§ 13 

 

1. Wyróżniającym się zawodnikom – sportowcom, zamieszkałym w Mieście Sanoku, 

w szczególności uczniom i studentom, Burmistrz Miasta Sanoka może przyznać wyróżnienie 

w postaci „Złotej karty sportowca” uprawniającej do wolnego wstępu na miejskie obiekty 

sportowe tj. zespół basenów, siłownię na stadionie Wierchy, korty tenisowe oraz bezpłatnego 

wstępu  na imprezy sportowe organizowane wyłącznie przez Miasto Sanok oraz Fundację 

Rozwoju Sportu organizowanych na torze lodowym Błonie, Stadionie Wierchy i hali Arena.   

2. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia wydania.  

3. Wzór „Złotej karty sportowca” oraz jej regulamin określi Burmistrz Miasta Sanoka w drodze 

zarządzenia. 

4. Wyróżnienia mogą być także przyznane przez Burmistrza Miasta Sanoka w formie pucharu, 

statuetki, nagrody rzeczowej wraz z dyplomem za osiągnięte wyniki sportowe. § 4 niniejszego 

załącznika stosuje się odpowiednio.  

 

 

 

 

  



                                                                                       Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr LII/463/21 

Rady Miasta Sanoka 

z dnia 16 grudnia 2021r. 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego 

I stopnia / II stopnia* 

w ……. roku 
 

Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko/nazwa  

Adres  

Numer kontaktowy  e-mail  

 

Dane kandydata do stypendium 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer kontaktowy  e-mail  

Imiona rodziców  

PESEL   

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Adres właściwego Urzędu Skarbowego  

Numer rachunku bankowego 
                          

 

 

Dyscyplina sportu   

Klub sportowy kandydata 

(jeżeli dotyczy) 

 

Osiągnięcia sportowe w 

poprzednim roku 

kalendarzowym  
(maksymalnie 5 najlepszych wyników) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Uzasadnienie wniosku  

(zgodnie z wymogami § 2-5 

załącznika Nr 1 do uchwały nr ……. 
Rady Miasta Sanoka z dnia …. )  

 

 

Załączniki: 1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

…. 



Wnoszę o przyznanie stypendium sportowego Miasta Sanoka dla zawodnika 

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

(podać imię i nazwisko zawodnika)  

 

oraz zobowiązuję się do informowania Burmistrza Miasta Sanoka o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem bądź 

cofnięciem stypendium. Zobowiązuję się do publicznego informowania w oficjalnych źródłach przekazu o uzyskaniu 

stypendium sportowego przez zawodnika Klubu. Oświadczam, iż wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 

Sanok, dnia ....................................................................................  

(Podpis kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego 

lub podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania klubu - wnioskodawcy)  

 

Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z Uchwały nr ……….. Rady Miasta 

Sanoka z dnia ……………..….. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień 

za wyniki sportowe. Zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną. 

 

Sanok, dnia ....................................................................................  

(Podpis kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego)  

 

Informacja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 

2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana 

dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sanoka, dane adresowe:  Rynek 1, 38-500 Sanok. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: email: iod@um.sanok.pl lub pisemnie na adres jw. 

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego Miasta 

Sanoka (dalej „wniosek”; dalej „stypendium”) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przyznania stypendium i przekazania 

środków finansowych należnych z tytułu przyznanego stypendium. 

5. Z Pani/Pana danych osobowych potrzebnych do realizacji celu przetwarzania  będziemy korzystać przez czas niezbędny 

do jego realizacji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane, m.in. ze 

względów podatkowych i archiwalnych. 

6. Do przeprowadzenia procedury przyznania stypendium wymagamy podania przez Panią/Pana danych wskazanych na 

formularzu wniosku – jeśli ich Pani/Pan nie poda, nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury. Dodatkowo możemy 

prosić o inne dane, takie jak numer rachunku bankowego czy dane urzędu skarbowego, w którym się Pani/Pan rozlicza, 

które nie mają wpływu na przyznanie stypendium, ale jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli wykonać przelewu 

środków finansowych należnych z tego tytułu. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych 

osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 

Islandię). 

10. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b. prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych, 

c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 



Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr LII/463/21 

Rady Miasta Sanoka 

z dnia 16 grudnia 2021r. 
 

Wniosek 

o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Sanoka w dziedzinie sportu lub wyróżnienia 
 

Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko/nazwa  

Adres  

Numer kontaktowy  e-mail  

 

Dane kandydata do nagrody/wyróżnienia 

Imię i nazwisko/nazwa  

Adres zamieszkania/siedziby  

Numer kontaktowy  e-mail  

Data urodzenia**  Miejsce urodzenia**  

Numer rachunku bankowego** 
                          

 

 

Dyscyplina sportu   

Klub sportowy kandydata 
(jeżeli dotyczy) 

 

Osiągnięcia sportowe lub w 

dziedzinie promocji i 

wspierania sportu  
(maksymalnie 5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Uzasadnienie wniosku  
(zgodnie z wymogami § 2-5 

załącznika Nr 2 do uchwały nr ……. 

Rady Miasta Sanoka z dnia …. ).  

W przypadku wniosku o wyróżnienie 

wskazanie  jego formy zgodnie z § 

13 ust. 4 Załącznika nr 2.  

 

 

Załączniki: 1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

…. 

  ** - dotyczy kandydata (osoby fizycznej)  



Wnoszę o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka lub wyróżnienia w dziedzinie sportu dla 

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

(podać imię i nazwisko kandydata)  

Oświadczam, iż wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych jako wnioskodawcy w celach wynikających z Uchwały nr ……….. Rady 

Miasta Sanoka z dnia …………….. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów oraz nagród i 

wyróżnień 

za wyniki sportowe. Zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną. 

 

 

Sanok, dnia ....................................................................................  

(Podpis wnioskodawcy)  

 

 

Zgoda na kandydowanie 

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka w dziedzinie sportu. 

 

…………..…………………..……………………………………………… 
(miejscowość, data, czytelny podpis kandydata**/przedstawiciela klubu (drużyny) zgłoszonej do Nagrody) 

 

Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z Uchwały nr ……….. Rady 

Miasta Sanoka z dnia …………….. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów oraz nagród i 

wyróżnień 

za wyniki sportowe. Zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną. 

 

Sanok, dnia ....................................................................................  

(Podpis kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego)  

 

Udzielam Gminie Miasta Sanoka nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i 

filmów z moim wizerunkiem w związku z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka w dziedzinie sportu. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, za pośrednictwem 

dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Gminę, przede 

wszystkim zamieszczanie w publikacjach dotyczących przyznawania nagród i wyróżnień, wykorzystanie w 

materiałach promocyjnych działań Gminy, umieszczenie na stronach internetowych Gminy.  

 

Sanok, dnia ....................................................................................  

(data i podpis kandydata**)  

 
** w przypadku kandydata - osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda jego/jej przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna 

prawnego) 

 

Informacja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o 

sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, 

wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sanoka, dane adresowe:  Rynek 1, 38-

500 Sanok. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@um.sanok.pl lub pisemnie na 

adres jw. 

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza 

Miasta Sanoka w dziedzinie sportu (dalej „wniosek”; dalej „Nagroda”) będą przetwarzane na podstawie art. 



6 ust. 1 pkt e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody i 

przekazania środków finansowych należnych z tytułu przyznanej Nagrody. 

5. Z Pani/Pana danych osobowych potrzebnych do realizacji celu przetwarzania  będziemy korzystać przez 

czas niezbędny do jego realizacji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi 

przechowywać dane, m.in. ze względów podatkowych i archiwalnych. 

6. Do przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody wymagamy podania przez Panią/Pana danych 

wskazanych na formularzu wniosku – jeśli ich Pani/Pan nie poda, nie będzie możliwe przeprowadzenie 

procedury przyznania Nagrody. Dodatkowo możemy prosić o inne dane, takie jak numer rachunku 

bankowego czy dane urzędu skarbowego, w którym się Pani/Pan rozlicza, które nie mają wpływu na 

przyznanie Nagrody, ale jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli wykonać przelewu środków 

finansowych należnych z tego tytułu. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru 

danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie 

danych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

10. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b. prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych, 

c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 


