
UCHWAŁA NR XLIX/464/22 
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także 
wysokości nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe w Gminie Ożarów Mazowiecki. 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz 
z 2021 r. poz. 2054) uchwala się, co następuje: 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także wysokości nagród 
i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w Gminie Ożarów Mazowiecki. 

§ 2. Określa się dyscypliny sportowe objęte programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, 
Igrzysk Olimpijskich Głuchych, unihokej i kickboxing, jako znaczące dla Gminy Ożarów Mazowiecki. 

  

Stypendium sportowe 

§ 3. Stypendium sportowe przyznaje się zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1. stale zamieszkuje na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, 

2. uczestniczył we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu znaczącej dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki i uzyskał wysoki wynik sportowy, 

3. nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który 
reprezentuje, ani nie ubiega się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania 
stypendium sportowego gminy Ożarów Mazowiecki, spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego mu 
stypendium sportowego gminy Ożarów Mazowiecki. 

§ 4. 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi za wyniki  sportowe uzyskane w kategorii 
seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych. 

2. Stypendium sportowe może być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca na Igrzyskach 
Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, na mistrzostwach: świata, 
Europy, Polski, w tym osób niepełnosprawnych. 

3. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi za osiągnięty wynik sportowy w roku złożenia 
wniosku o stypendium. 

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których 
mowa w ust. 2, zawodnikowi przysługuje prawo do stypendium na podstawie jednego wyniku sportowego, 
wskazanego w składanym wniosku. 

§ 5. 1. Za osiągnięty wynik sportowy w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym stypendium 
sportowe może być przyznane w wysokości brutto miesięcznie: 

1) za zajęcie w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich 
Głuchych: 

a) pierwszego miejsca – do 1200,00 zł, 

b) drugiego miejsca – do 900,00 zł, 

c) trzeciego miejsca – do 700,00 zł; 

2) za zajęcie w mistrzostwach świata, w tym osób niepełnosprawnych: 
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a) pierwszego miejsca – do 1000,00 zł, 

b) drugiego miejsca – do 800,00 zł, 

c) trzeciego miejsca – do 600,00 zł; 

3) za zajęcie w mistrzostwach Europy, w tym osób niepełnosprawnych: 

a) pierwszego miejsca – do 900,00 zł, 

b) drugiego miejsca – do 700,00 zł, 

c) trzeciego miejsca – do 500,00 zł; 

2. Za osiągnięty wynik sportowy w mistrzostwach Polski, w tym osób niepełnosprawnych, stypendium 
sportowe może być przyznane w wysokości brutto miesięcznie: 

1) za zajęcie w kategorii seniorów: 

a) pierwszego miejsca – do 500,00 zł, 

b) drugiego miejsca – do 400,00 zł, 

c) trzeciego miejsca – do 300,00 zł, 

2) za zajęcie w kategorii młodzieżowców: 

a) pierwszego miejsca – do 500,00 zł, 

b) drugiego miejsca – do 400,00 zł, 

c) trzeciego miejsca – do 300,00 zł, 

3) za zajęcie w kategorii juniorów: 

a) pierwszego miejsca – do 400,00 zł, 

b) drugiego miejsca – do 300,00 zł, 

c) trzeciego miejsca – do 200,00 zł, 

4) za zajęcie w kategorii juniorów młodszych: 

a) pierwszego miejsca – do 300,00 zł, 

b) drugiego miejsca – do 200,00 zł, 

c) trzeciego miejsca – do 100,00 zł. 

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, zawierający potwierdzenie osiągniętego wyniku 
sportowego przez właściwy związek sportowy, składany jest w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim  
do dnia 30 grudnia roku, w którym wynik sportowy został osiągnięty. Do wniosków składanych listownie liczy 
się data wpływu do Urzędu Miejskiego. 

2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego może wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków. 

3. Wnioski zawierające braki formalne uzupełnia się w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy. 

4. Uprawnionym do składania wniosku jest osoba fizyczna, która ubiega się o stypendium, a w przypadku 
osoby niepełnoletniej jej rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

6. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) braków formalnych, jeżeli nie zostaną usunięte w terminie. 

§ 7. 1. Stypendium sportowe może być przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy w danym roku 
kalendarzowym. 

2. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego w formie decyzji. 
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3. Przed przyznaniem stypendium sportowego Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego może zasięgnąć opinii 
Komisji ds. Stypendiów Sportowych, zwanej dalej Komisją. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego powołuje 
skład osobowy Komisji oraz określa tryb jej działania. 

4. Komisja liczy pięciu członków, w tym: 

a) trzech członków wskazanych przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, w tym przewodniczącego 
Komisji; 

b) dwóch członków wskazanych przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim. 

5. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia i pełnią swoją funkcje społecznie. 

6. Wypłaty stypendium dokonuje Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ze środków zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie gminy. 

7. Wypłata stypendium następuje do 15-go dnia każdego miesiąca na konto osobiste wskazane we wniosku. 

§ 8. 1. Zawodnik, któremu przyznano stypendium (zwany dalej stypendystą), a w przypadku zawodnika 
niepełnoletniego jego rodzice lub opiekunowie prawni, podają na potrzeby wypłaty stypendium i do celów 
podatkowych dane zawierające dane osobowe. 

2. Dane do wypłaty stypendium zawierają: imię (imiona) i nazwisko stypendysty, datę i miejsce urodzenia, 
PESEL, adres zamieszkania, właściwy urząd skarbowy, nazwę banku, numer konta bankowego i nazwę jego 
posiadacza, informację o tym czy stypendysta jest uczniem lub studentem, stopień niepełnosprawności, dane 
osobowe niezbędne do celów ubezpieczeniowych (tylko w przypadku stypendystów, których dotyczą). 

3. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 9. 1. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego pozbawia stypendium w całości lub w części, jeżeli w okresie jego 
pobierania stypendysta: 

1) Nie realizuje programu szkoleniowego, odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 
zaprzestał startów lub treningów chyba, że wynika to z utraty zdolności do uprawiania sportu z przyczyn 
zdrowotnych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy albo wskutek ciąży w okresie ciąży i w okresie 
nie dłuższym niż 3 miesiące po urodzeniu dziecka. 

2) Został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego, okręgowego 
związku sportowego lub klubu, którego zawodnik jest członkiem. 

3) Nie przekazał danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 8 ust. 2 w terminie 1 miesiąca od daty 
otrzymania informacji o przyznaniu stypendium. 

4) Wyprowadził się poza teren Gminy Ożarów Mazowiecki. 

5) Pobiera inne stypendium sportowe od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który 
reprezentuje. 

6) Rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię Gminy Ożarów Mazowiecki, w tym 
w szczególności został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, stosowanie dopingu lub pozbawiony 
praw zawodnika. 

7) Zrzekł się pobierania stypendium. 

2. Stypendysta  niezwłocznie poinformuje Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o przesłankach pozbawienia 
stypendium wymienionych w ust.1 pkt 1-6. 

3. Postanowienia § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 10. 1. Pozbawienie stypendysty przyznanego stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1. 

2. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi na wskazany rachunek Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
Mazowieckim wraz z ustawowymi odsetkami w terminie 30 dni od dnia pozbawienia zawodnika stypendium. 

Nagrody i wyróżnienia 

§ 11. 1. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się osobie fizycznej, która stale zamieszkuje na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki i spełnia jeden z następujących warunków: 
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1) uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu znaczącej dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki i uzyskała wysoki wynik sportowy, 

2) prowadziła szkolenie zawodnika osiągającego wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym 
w dyscyplinie sportu znaczącej dla Gminy Ożarów Mazowiecki. 

2. Nagrodę przyznaje się w formie finansowej. 

3. W zależności od osiągniętego we współzawodnictwie sportowym wyniku sportowego może być przyznana 
nagroda w wysokości od 500 zł do 6000 zł brutto. 

4. Wyróżnienie przyznaje się w formie pucharu  lub dyplomu. 

5. Nagroda lub wyróżnienie mogą być przyznane za wynik sportowy osiągnięty w roku złożenia wniosku. 

§ 12. 1. Nagroda lub wyróżnienie mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca 
w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, w mistrzostwach: 
świata, Europy,  Polski, województwa mazowieckiego, w tym osób niepełnosprawnych. 

§ 13. Zawodnikowi zespołowych gier sportowych przyznaje się nagrodę w wysokości do 85% nagrody 
wymienionej w § 11 ust. 3. 

§ 14. 1. Wysokość nagrody przyznanej trenerowi jest równa wysokości nagrody przyznanej trenowanemu przez 
niego zawodnikowi. 

2. Trenerowi  może być przyznana tylko jedna nagroda. 

§ 15. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim  do dnia 30 grudnia roku, w którym wynik sportowy został osiągnięty. Do wniosku składanego 
listownie liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego. 

2. Wzór wniosku dla zawodnika określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór wniosku dla trenera określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 16. 1. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego przyznaje nagrodę lub wyróżnienie na wniosek: 

1) pełnoletniego zawodnika, którego wniosek dotyczy, 

2) rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego zawodnika, 

3) trenera, którego wniosek dotyczy. 

2. Przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego może zasięgnąć opinii 
Komisji. 

3. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego może przyznać nagrodę lub wyróżnienie z własnej inicjatywy. 

Wysokość przyznanej w tym trybie nagrody ustala się w wysokości od 500 zł do 3000 zł brutto. 

4. Wypłata nagrody następuje na konto osobiste wskazane we wniosku. 

§ 17. 1. Zawodnik lub trener, któremu przyznano nagrodę, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego jego 
rodzice lub opiekunowie prawni, podają na potrzeby wypłaty nagrody i do celów podatkowych dane 
zawierające dane osobowe. 

2. Dane do wypłaty nagrody zawierają: imię (imiona) i nazwisko zawodnika lub trenera, datę i miejsce 
urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, właściwy urząd skarbowy, nazwę banku, numer konta bankowego 
i nazwę jego posiadacza. 

3. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się odpowiednio w załączniku nr 
2 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 18. Traci moc Uchwała 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. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
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§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Cichal 
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Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

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

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO W GMINIE OŻARÓW 

MAZOWIECKI. 

I. Dane osobowe kandydata do przyznania stypendium: 

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

2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania ........................................................................................................... 

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

4. PESEL ................................................ 

5. Numer rachunku bankowego ............................................................................................. 

6. Nazwa banku…………………………………………………………………………….. 

7.Nazwa posiadacza rachunku……………………………………………………………… 

8. Adres właściwego Urzędu Skarbowego ………………………………………………… 

9. Przynależność klubowa (jeśli jest zrzeszony)..................................................................... 

10. Osiągnięty wynik sportowy w roku, którego wniosek dotyczy, z podaniem rangi zawodów, 

terminu oraz zajętego miejsca: 

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

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

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

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

11. Członkostwo w kadrze narodowej/ wojewódzkiej .......................................................... 

12. Dodatkowo w przypadku kandydata niepełnoletniego dane dotyczące rodzica lub opiekuna 

prawnego 

a) Imię i nazwisko ................................................................................................................. 

b) Adres zamieszkania ........................................................................................................ 

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

c) PESEL........................................................................................................................... 

 

II. Program stypendium 

1. Plan pracy w okresie pobierania stypendium 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/464/22

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 lutego 2022 r.
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III. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy. 

 

 

 

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

Miejscowość i data     Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)     (podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczam, że nie pobieram innego stypendium sportowego od samorządu gminnego 

właściwego dla siedziby klubu, który reprezentuję, ani nie ubiegam się o takie stypendium. 

 

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

(podpis wnioskodawcy)   (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o 

przyznaniu stypendium (imię oraz nazwisko Wnioskodawcy)………………………………. . 

 

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

(podpis wnioskodawcy)   (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wniosku, która 

znajduje się w załączniku. 

 

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

(podpis wnioskodawcy)   (podpis osoby upoważnionej) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku podczas uroczystego wręczenia stypendium 

 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody, na wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego 

podczas wręczenia stypendium z rąk Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.  

Zdjęcie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl, mediach 

społecznościowych i publikacjach prasowych. Osoba, której dane dotyczą może w każdej 

chwili wycofać zgodę.  

 

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

(podpis wnioskodawcy)   (podpis osoby upoważnionej) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku wynikającego z art. 13 RODO (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie) 

 

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim (dalej: Urząd Miejski) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim jest Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego, dane teleadresowe: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 

tel.: (22) 731-32-00. 

W Urzędzie Miejskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

• pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 

2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 

• pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl.  

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora, w tym potrzeby korzystania z przysługujących praw wynikających 

z RODO. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

• przestrzegania oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 31  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 

o sporcie i uchwały nr …………………………………………………………. z dnia 

………………………………. r. w sprawie określania zasad i trybu przyznawania, 

pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, wyróżnień. 

Kategorie przetwarzanych danych obejmują informację zawarte we wniosku oraz dane 

w postaci wizerunku (jeżeli dotyczy). 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym wyżej wskazanymi przepisami prawa, 

zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać 

w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od złożenia wniosku o stypendium 

sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/przyznania nagrody sportowej 

i wyróżnienia. 

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: 

• dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

• sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• przenoszenia danych; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany



• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o stypendium sportowe  

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/przyznanie nagrody sportowej 

i wyróżnienia.  

Zgoda na:  

• przetwarzanie danych w postaci wizerunku; 

• udostępnienie danych w przestrzeni publicznej, 

jest dobrowolna (nie jest warunkiem uniemożliwiającym ubieganie się o stypendium).  

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione: 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działających na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Ożarów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora danych 

w celu realizacji umowy; 

• wszystkim osobom odwiedzającym witrynę internetową Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Mazowieckim (w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie 

wizerunku oraz danych w postaci imienia i nazwiska). 

 

Dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany



 

 

 

 

 

 

 

Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

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

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA W SPORCIE W GMINIE OŻARÓW 

MAZOWIECKI W KATEGORII ZAWODNIK 

 

I. Dane osobowe kandydata do przyznania nagrody/wyróżnienia 

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

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………....................... 

3. Adres zamieszkania……………………………………………………….......................... 

4. PESEL.................................................................................................................................. 

5. Numer rachunku bankowego .............................................................................................. 

6. Nazwa banku……………………………………………………………………………… 

7. Nazwa posiadacza rachunku……………………………………………………………… 

8. Adres właściwego Urzędu Skarbowego………………………………………………….. 

9. Przynależność klubowa (jeśli jest zrzeszony)..................................................................... 

10. Osiągnięty wynik sportowy w roku, którego wniosek dotyczy, z podaniem rangi zawodów, 

terminu oraz zajętego miejsca: 

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

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

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

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

Punkty 4-8 wypełnia tylko kandydat do przyznania nagrody. 

 

II. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data      Podpis osoby upoważnionej 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o 

przyznaniu nagrody lub wyróżnienia (imię oraz nazwisko Wnioskodawcy)………………. 

……….………….. . 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/464/22

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 lutego 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany



 

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wniosku, która 

znajduje się w załączniku. 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku podczas uroczystego wręczenia stypendium 

 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody, na wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego 

podczas wręczenia stypendium z rąk Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.  

Zdjęcie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl, mediach 

społecznościowych i publikacjach prasowych. Osoba, której dane dotyczą może w każdej 

chwili wycofać zgodę.  

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku wynikającego z art. 13 RODO (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie) 

 

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim (dalej: Urząd Miejski) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim jest Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego, dane teleadresowe: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 

tel.: (22) 731-32-00. 

W Urzędzie Miejskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

• pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 

2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 

• pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl.  

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora, w tym potrzeby korzystania z przysługujących praw wynikających 

z RODO. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

• przestrzegania oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 31  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 

o sporcie i uchwały nr …………………………………………………………. z dnia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany



………………………………. r. w sprawie określania zasad i trybu przyznawania, 

pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, wyróżnień. 

Kategorie przetwarzanych danych obejmują informację zawarte we wniosku oraz dane 

w postaci wizerunku (jeżeli dotyczy). 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym wyżej wskazanymi przepisami prawa, 

zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać 

w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od złożenia wniosku o stypendium 

sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/przyznania nagrody sportowej 

i wyróżnienia. 

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: 

• dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

• sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• przenoszenia danych; 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o stypendium sportowe  

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/przyznanie nagrody sportowej 

i wyróżnienia.  

Zgoda na:  

• przetwarzanie danych w postaci wizerunku; 

• udostępnienie danych w przestrzeni publicznej, 

jest dobrowolna (nie jest warunkiem uniemożliwiającym ubieganie się o stypendium).  

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione: 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działających na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Ożarów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora danych 

w celu realizacji umowy; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• wszystkim osobom odwiedzającym witrynę internetową Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Mazowieckim (w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie 

wizerunku oraz danych w postaci imienia i nazwiska). 

 

Dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany



 

 

 

 

 

Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

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

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA W SPORCIE W GMINIE OŻARÓW 

MAZOWIECKI W KATEGORII TRENER 

 

I. Dane osobowe kandydata do przyznania nagrody 

1. Nazwisko i imię…………………………………………………………........................ 

2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………........................... 

3. Adres zamieszkania………………………………………............................................... 

4. PESEL................................................................................................................................. 

5. Numer rachunku bankowego .............................................................................................. 

6. Nazwa banku……………………………………………………………………………… 

7. Nazwa posiadacza rachunku……………………………………………………………… 

8. Adres właściwego Urzędu Skarbowego………………………………………………….. 

 

Punkty 4-8 wypełnia tylko kandydat do przyznania nagrody. 

 

II. Informacja o wyniku sportowym zawodnika wraz z rangą zawodów oraz zajętym 

miejscem 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………. 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

III. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy. 

 

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

 

 

………………………..    ……………………………………….. 

Miejscowość i data             Podpis osoby upoważnionej 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o 

przyznaniu nagrody lub wyróżnienia (imię oraz nazwisko Wnioskodawcy) ………………… 

………………………… . 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/464/22

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 17 lutego 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany



 

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wniosku, która 

znajduje się w załączniku. 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku podczas uroczystego wręczenia stypendium 

 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody, na wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego 

podczas wręczenia stypendium z rąk Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.  

Zdjęcie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl, mediach 

społecznościowych i publikacjach prasowych. Osoba, której dane dotyczą może w każdej 

chwili wycofać zgodę.  

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku wynikającego z art. 13 RODO (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie) 

 

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim (dalej: Urząd Miejski) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim jest Burmistrz 

Ożarowa Mazowieckiego, dane teleadresowe: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 

tel.: (22) 731-32-00. 

W Urzędzie Miejskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

• pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 

2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 

• pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl.  

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora, w tym potrzeby korzystania z przysługujących praw wynikających 

z RODO. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

• przestrzegania oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 31  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 

o sporcie i uchwały nr …………………………………………………………. z dnia 

………………………………. r. w sprawie określania zasad i trybu przyznawania, 

pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, wyróżnień. 

Kategorie przetwarzanych danych obejmują informację zawarte we wniosku oraz dane 

w postaci wizerunku (jeżeli dotyczy). 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym wyżej wskazanymi przepisami prawa, 

zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać 

w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od złożenia wniosku o stypendium 

sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/przyznania nagrody sportowej 

i wyróżnienia. 

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: 

• dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

• sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• przenoszenia danych; 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o stypendium sportowe  

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/przyznanie nagrody sportowej 

i wyróżnienia.  

Zgoda na:  

• przetwarzanie danych w postaci wizerunku; 

• udostępnienie danych w przestrzeni publicznej, 

jest dobrowolna (nie jest warunkiem uniemożliwiającym ubieganie się o stypendium).  

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione: 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działających na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Ożarów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora danych 

w celu realizacji umowy; 
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• wszystkim osobom odwiedzającym witrynę internetową Urzędu Miejskiego 

w Ożarowie Mazowieckim (w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie 

wizerunku oraz danych w postaci imienia i nazwiska). 

 

Dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany



 
Uzasadnienie 

Uchwała jest realizacją wniosku Komisji Stypendialnej o ujęcie w programie stypendialnym osób 
z niepełnosprawnościami i jednocześnie dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa. 

Skutki finansowe podjęcia uchwały zależne są od osiągniętych wyników sportowych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany
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