
                                                                               
 

U C H W A Ł A   Nr XXVI/301/09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia  28 października 2009r. 

 

w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i 

studentów za szczególne osiągnięcia sportowe. 

 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.159, zmiany: dz. U. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, 

poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 

162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 ; z 2005 Nr 

172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 

poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458)z 

2009 r. Nr 52, poz.420)   Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

 

 

                                                        § 1  

 

 

Ustala się zasady przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i studentów  będących mieszkańcami Gminy Biała . 

 

 

            § 2  

 

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń  szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz student w wieku do 25 lat, będący mieszkańcem Gminy Biała, który: 

1) w  zawodach mających rangę mistrzostw województwa  w klasyfikacji  indywidualnej lub   

     zespołowej zajął jedno z pierwszych trzech miejsc, 

2) w zawodach mających rangę mistrzostw kraju w klasyfikacji indywidualnej lub zespołowej  

    zajął  jedno z pierwszych pięciu miejsc, 

3) w zawodach mających rangę mistrzostw świata lub Europy  w klasyfikacji  indywidualnej  

    lub zespołowej zajął jedno z  pierwszych ośmiu miejsc., 

i cechuje go nienaganna postawa etyczna i moralna oraz przestrzega obowiązujących 

przepisów sportowych. 

 

                                                        § 3  

 

1. Stypendium ma charakter  jednorazowej nagrody pieniężnej i przyznawane jest w ramach  

    środków finansowych ustalonych w budżecie Gminy Biała na dany rok budżetowy.  

2. Stypendium przyznaje Burmistrz Białej na podstawie wniosku spełniającego kryteria  

    określone w niniejszej uchwale. 

3. Wysokość stypendium/ nagrody nie może przekroczyć kwoty 1.500,00 zł . 

 

     

 



 

                                                      § 4 

 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Burmistrza Białej: 

    - dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, 

    - związki ,  stowarzyszenia , kluby sportowe, 

    - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej 

2. Wniosek o przyznanie stypendium można składać w terminie do 30 lipca każdego roku  w  

    Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej według wzoru stanowiącego załącznik do  

    niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku należy dołączyć  kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia  

    sportowe  kandydata .  

 

 

                                                           § 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

 

                                                          §  6 

 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

       Joachim Kosz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Załącznik  

                                                                                                                                       do uchwały Nr  XXVI/301/09 

                                                                                                                                       Rady Miejskiej w Białej  

                                                                                                                                        z dnia  28 października 2009r. 

…………………………………………… 

(pieczęć wnioiskdawcy) 

 

                                                                  

                                                               W N I O S E K  

 

              o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia/studenta:  …………………………………………. 

 

2. Imiona rodziców …………………………………………………………… 

 

3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………… 

 

4. PESEL ……………………………………………………………………… 

 

5. Numer dowodu osobistego …………………………………………………. 

 

6. Adres zamieszkania ………………………………………………………… 

 

7. Szkoła / klub sportowy  ……………………………………………………. 

 

8. Dyscyplina sportowa ………………………………………………………. 

 

9. Osiągnięcia sportowe       

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

    ………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

     …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………… 

 

 

10.   Opinia opiekuna/trenera: 

 

……………………………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

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

                                                                          (data i podpis ) 

 

                                                           

 

 

    

 

 

 

Wykaz załączonych dokumentów: 

1…………………………………. 

2………………………………… 

3………………………………… 

                                                                 

 

                                                                     
 

 

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

(miejscowość i data )                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 


