
UCHWAŁA NR 268/XXV/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr 265/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz 
wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 pkt 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „2) jest zawodnikiem sekcji lub klubu sportowego, 
którego siedzibą jest Miasto i Gmina Serock albo zawodnikiem innego klubu sportowego, posiadającym stałe 
miejsce zamieszkania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, czynnie ją promującym lub angażującym się w jej 
inicjatywy społeczne". 

2. § 3 pkt 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: "4) aktywnie uczestniczy w szkoleniu 
i współzawodnictwie sportowym stale podnosząc swoje umiejętności sportowe oraz angażuje się w działalność 
klubu sportowego lub sekcji albo w promocję lub inicjatywy społeczne gminy Miasto i Gmina Serock". 

3. § 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: "Prawo zgłaszania wniosków przysługuje: 1) osobom 
zarządzającym sekcjami lub przedstawicielom klubów sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Serock 
w oparciu o stosowne przepisy dotyczące organizowania i prowadzenia działalności sportowej, 2) właściwej 
komisji Rady Miejskiej w Serocku." 

4. § 8 ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: "3) wyrażeniu zgody, aby Komisja Stypendialna 
przetwarzała dane osobowe w celach niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium, nagrody lub 
wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu." 

5. § 10 ust.1 pkt 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: "2) utracił prawo zawodnika sekcji lub klubu 
sportowego, co zostało stwierdzone odpowiednim dokumentem." 

6. Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu 
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Załącznik do uchwały Nr 268/XXV/2020 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM/NAGRODY/WYRÓŻNIENIA* 
ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU 

I.  Informacje o wnioskodawcy: 

1. Wnioskodawca: 

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

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

2. Adres Wnioskodawcy: 

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

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

3. Status prawny Wnioskodawcy: 

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

II.   Informacje o osobie, której ma być przyznane stypendium/nagroda/wyróżnienie*: 

1. Nazwisko i imię/imiona: 

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

2. Data i miejsce urodzenia: 

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

3. Adres zamieszkania (pobyt stały): 

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

4. PESEL: 

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

5. Szkoła/ miejsce pracy (podać adres): 

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

III.   Opis osiągnięć i uzasadnienie wniosku 

1. Osiągnięcia w dziedzinie sportu: 

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

2. Załączniki dokumentujące osiągnięcia: 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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3. Informacja o posiadanych i pobranych stypendiach: 

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

4. Uzasadnienie wniosku: 

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

Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania o okolicznościach powodujących wstrzymanie lub 
cofnięcie stypendium. 

………………………… dnia ………………… 

( miejscowość) 

…………………………………………………………….. 

podpis Wnioskodawcy lub osób upoważnionych do jego reprezentowania 
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

Niniejszym oświadczam, że : 
1)wyrażam zgodę na otrzymanie stypendium/nagrody/wyróżnienia*,  
2)zapoznałem się z Uchwałą Nr 265/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
7 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu ze zmianami, 
3)Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu stypendialnym jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock. Dane przetwarzane są przez Komisję Stypendialną w celu przyznania stypendium (nagrody lub 
wyróżnienia) za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej 
bez ich podania nie będzie możliwe przyjęcie i rozpatrzenie wniosku. Stypendia (nagrody lub wyróżnienia) mogą 
być oficjalnie wręczane na sesji Rady Miejskiej w Serocku, a dane osobowe stypendystów w zakresie imienia, 
nazwiska, wizerunku, wysokości przyznanego stypendium (nagrody lub wyróżnienia) mogą być publikowane na 
stronie www.serock.pl, na co stypendyści swoim wyraźnym działaniem potwierdzającym, polegającym na złożeniu 
niniejszego wniosku, wyrażają zgodę. Zarządzenie Burmistrza o przyznaniu danej osobie stypendium w określonej 
kwocie będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe zasady przetwarzania danych 
osobowych opisane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 
 
* Niepotrzebne skreślić 

 
 

…………………………………….. 
(data, miejscowość) 

 
 

……………………………………….. 
(czytelny podpis kandydata) 

Opinia Komisji Stypendialnej oraz przedstawienie wniosku  
Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 

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

         

Podpisy członków Komisji

Id: 3A3BFC47-FFC1-4313-9493-9A9C5C4D08B1. Uchwalony Strona 3



 
Uzasadnienie  

do uchwały Rady Miejskiej w Serocku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad 
i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za 
wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu 

W związku z likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku zaktualizowano zapisy odnoszące się m.in. do 
kryteriów przyznawania stypendiów, jak również podmiotów, którym przysługuje prawo zgłaszania wniosków 
o przyznanie stypendium. 

Ponadto dokonano zmiany treści wniosku o przyznanie stypendium/nagrody/wyróżnienia w zakresie 
dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
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