
Zarządzenie Nr B.0050.197.2018 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

z dnia 25 września 2018 r. 

 

w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 994 zm.1000, 1349, 1432), § 4 ust 1 Regulaminu w sprawie zasad i trybu 

przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych, stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr 217/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 roku 

w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 

osiągających wysokie wyniki sportowe zmienionego Uchwałą Nr 506/10 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 217/08 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia 

stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki 

sportowe zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2018 roku. 

 

§ 2 

1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym do czasu ukończenia nauki w 

szkole ponadgimnazjalnej: 

1) zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki – zrzeszonym lub niezrzeszonym w 

klubach sportowych, 

2) zamieszkałym poza terenem Gminy, będącym uczniem szkoły na terenie Gminy Ożarów 

Mazowiecki oraz zrzeszonym w klubie sportowym z siedzibą w Gminie Ożarów Mazowiecki – 

pod warunkiem nie pobierania stypendium sportowego w gminie, której jest mieszkańcem. 

2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w 

danej dziedzinie sportu, który spełnia co najmniej dwa z poniższych kryteriów: 

1) zajął I miejsce w mistrzostwach wojewódzkich, krajowych lub międzynarodowych, 

2) zobowiązał się do realizacji programu przygotowań do mistrzostw krajowych lub 

międzynarodowych, 

3) został powołany do kadry narodowej, kadry województwa mazowieckiego lub makroregionu. 

 

§ 3 

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zainteresowanego lub klubu sportowego, w 

którym zawodnik jest zrzeszony. 

2. Formularz wniosku stanowi załącznik do zarządzenia. 

3. Druk formularza wniosku zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu – Kancelaria Urzędu, na 

stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4 

1. We wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy zawrzeć informacje o wszystkich 

dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. 

2. Do wniosku załącza się: 

1) plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy, 

2) dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia, 



3) w przypadku zawodnika, o którym mowa w § 2 pkt. 1 ppkt. 2 oświadczenie o niepobieraniu 

stypendium przez zawodnika w gminie, której jest mieszkańcem. 

3. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do 

osiągnięć sportowca. 

 

§ 5 

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Urzędzie Miejskim – Kancelaria 

Urzędu lub przesłać pocztą na adres: 

Urząd Miejski, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku. 

 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 7 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

          

           Burmistrz 

 

                 Paweł Kanclerz 


