
Urząd Miasta Milanówka 

Referat Oświaty 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

tel. (22) 758-30-61/62 wew. 116, 185, 186 

fax. (22) 755-81-20             
 

K A R T A  U S Ł U G   N R  O/10 

REFERAT OŚWIATY (O) 

 

Nazwa usługi: PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH 

Odpowiedzialny za daną usługę: Bożena Ciesielka 

Nr pokoju: Budynek A (II piętro), ul. Kościuszki 45 

Nr telefonu: (22) 758-30-61/62 - wew. 116, 185, 186 

Godz. pracy: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-czwartek 8:00-16:00; piątek 8:00-15:00 

Wymagane dokumenty i wniosek o przyznanie stypendium: 
 

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (druk do pobrania 

http://milanowek.pl/images/aa_zarzadzenia/2019/zbm211/zbm211_z4.pdf oraz w Referacie 

Oświaty). 

2. Kserokopie dokumentów (uwierzytelnione za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągniecia 

kandydata (zaświadczenia o udziale w zawodach, dyplomy). 

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu 

4. Kserokopia dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach sportowych 

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu innego stypendium sportowego od samorządu gminnego 

właściwego dla siedziby klubu, który reprezentują, ani nieubieganiu się o takie stypendium  

(w przypadku zawodników mieszkających w Milanówku, a trenujących w klubach sportowych 

mających siedzibę poza Gminą Milanówek). 
 

Kryteria i warunki przyznania stypendium: 
1. Stypendium sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 

może otrzymać zawodnik, który w dniu złożenia wniosku:  

1) ukończył 10 lat i nie ukończył 25 lat; 

2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w 

zawodach sportowych; 

3) zamieszkuje na terenie Miasta Milanówka lub jest zrzeszonym w klubie sportowym mającym 

siedzibę i działającym na terenie Miasta Milanówka;  

4) godnie reprezentuje Miasto Milanówek; 

5) po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium podpisze z Burmistrzem Miasta 

Milanówka umowę stypendialną. 

2. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, o 

których mowa w pkt 1 przyjmuje się: 

1) udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata  

http://milanowek.pl/images/aa_zarzadzenia/2019/zbm211/zbm211_z4.pdf


2) zajęcie przez zawodnika miejsc od 1-10 na Mistrzostwach Europy, 

3) zajęcie przez zawodnika miejsc medalowych we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski 

lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

4) powołanie do kadry Polski w danej dyscyplinie sportu. 

3. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia indywidualne, a także zawodnikom - członkom drużyn 

sportowych, spełniającym kryteria określone w pkt 1, a ich drużyny osiągnęły wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym określone w pkt 2 pkt.1 - 3. 

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku:  

1) klub sportowy, w którym zrzeszony jest zawodnik; 

2) trener, 

Opłaty: nie pobiera się 

Termin składania wniosków: 

Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka w terminie od 1 do 30 września danego 

roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w danym roku lub roku poprzedzającym rok 

przyznania stypendium.  

Tryb odwoławczy: nie przysługuje 

Uwagi:  

Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę. 

Przyznanie stypendium sportowego jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika 

poziomu sportowego, dotychczasowych osiągnięć oraz oceny potencjału dalszego rozwoju. 

Pozytywne rozpatrzenie wniosków uwarunkowane jest od środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie Miasta Milanówka. 

Informacje: 

Cofnięcie/ przyznanie stypendium  

Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka na 

uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta 

Milanówka o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika 

stypendium. 

Okres wypłacania stypendium: 

Stypendium zostanie przyznane na czas nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok (12 miesięcy) 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.) 

2. Uchwała Nr 114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2019 r., poz. 10933.) – unieważniona w części wyrokiem WSA z dnia 12 maja 2022 r.,  

Sygn. akt II SA/Wa 3645/21) 

3. Zarządzenie Nr 211/VIII/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3 października 2019 roku  

w sprawie: określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium/nagrody za osiągnięcia wskazane 

w „Programie Stypendialnym Miasta Milanówka” 

4. Uchwała Nr 543/LXVII/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2022 r., poz. 7939). 

 

Uwaga: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

Opracowała: Anna Darowska-Jaczyńska         27.07.2022 r. 


