Załącznik do Uchwały Nr VI/55/11
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 marca 2011r.

REGULAMIN STYPENDIALNY W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Regulamin Stypendialny obejmuje następujące rodzaje stypendiów:
1. Stypendia artystyczne dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie
artystycznej.
2. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe.
3. Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe.
4. Wyróżnienia i nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej.
Rozdział I
Stypendia artystyczne jednorazowe
§1
1. Jednorazowe stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznana uczniom
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom,
którzy mieszkają na terenie miasta i nie ukończyli 24 roku życia.
2. Jednorazowe stypendium artystyczne może otrzymać kandydat, który
uzyskał czołowe miejsca (od I do III miejsca) w konkursach, festiwalach i
przeglądach artystycznych organizowanych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

3. Jednorazowe stypendium artystyczne przyznaje się raz na pół roku.
§2
Ustanawia się następujące rodzaje stypendium artystycznego:
a) Pierwszego stopnia ‐ do 10.000 zł za osiągnięcia
międzynarodowej,
b) Drugiego stopnia ‐ do 5.000 zł za osiągnięcia
krajowej,
c) Trzeciego stopnia ‐ do 2.500 zł za osiągnięcia
wojewódzkiej,
d) Czwartego stopnia ‐ do 1.000 zł za osiągnięcia
powiatowej.
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§3
Wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium artystycznego mogą złożyć:
1. zainteresowani uczniowie i studenci, a w przypadku uczniów niepełnoletnich
ich rodzice lub opiekunowie prawni,
2. dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
3. dyrektorzy szkół artystycznych,
4. inne podmioty, m.in. ośrodki kultury, stowarzyszenia.
§4
Do wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, należy
dołączyć kopię dokumentu lub dokumentów potwierdzających osiągnięcie
artystyczne.
§5
Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium artystycznego należy złożyć
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ul. Zakroczymskiej 30, w terminie: na pierwsze półrocze – do dnia 15
grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium, na drugie półrocze – do
dnia 30 maja roku, w którym przyznane ma być stypendium.

§6
1. Przyznawanie jednorazowego stypendium artystycznego należy do
właściwości Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. W celu oceny wniosków Burmistrz Miasta powołuje Komisje ds. stypendiów,
zwaną dalej Komisją, której Przewodniczącym jest Z‐ca Burmistrza właściwy ds.
kultury i sportu.
3. W skład komisji wchodzą: 3 Radnych Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim (1 Radny z Komisji Finansów oraz 2 radnych Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu) oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.
4. Komisja dokonuje oceny wniosków w terminie 30 dni od dnia złożenia, o
którym mowa w § 5.
§7
Wykaz osób, którym przyznano stypendium podaje się do wiadomości
publicznej.
Rozdział II
Stypendia artystyczne półroczne
§8
Stypendium artystyczne półroczne przyznaje się za wybitne wyniki w nauce w
szkole artystycznej uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz ich absolwentom, jeśli
przedłożą zaświadczenie o tym, że z nowym rokiem akademickim staną się
studentami pierwszego roku studiów artystycznych i są mieszkańcami miasta
Nowy Dwór Mazowiecki.

§9
1. Stypendium artystyczne półroczne ustanawia się na okres od dnia 1
stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku oraz na okres od dnia 1 lipca
do dnia 31 grudnia każdego roku.

2. Terminy składania wniosków określa się od 01 do 15 grudnia roku
poprzedzającego rok przyznania stypendium na okres I półrocza oraz od 20 do
30 maja roku przyznania stypendium na okres II półrocza, z zastrzeżeniem ust. 3
3. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30.
§ 10
1. Wnioski o przyznanie półrocznego stypendium artystycznego mogą złożyć:
1) zainteresowani uczniowie pełnoletni, a w przypadku uczniów niepełnoletnich
ich rodzice lub opiekunowie prawni,
2) dyrektorzy podstawowych,
artystycznego,
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2. Do wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu należy
dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne.
§ 11
1. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i pozbawianie stypendium
półrocznego należy do właściwości Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. W zakresie określonym w ust.1 Burmistrz Miasta rozstrzyga w formie
zarządzenia.
3. Oceny wniosków dokonuje Komisja, o której mowa w § 6, w terminie 30 dni
od dnia złożenia wniosku w Biurze Obsługi Klienta, o którym mowa w § 5.
§ 12
1. Wypłata stypendiów dla szczególnie wyróżniających się w dziedzinie
twórczości artystycznej dokonywana jest na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Gminą Nowy Dwór Mazowiecki – a stypendystą lub jego rodzicem /
opiekunem prawnym.
2. Stypendium artystyczne wypłacane jest co miesiąc w wysokości ustalonej
przez Burmistrz Miasta przez okres półroczny.
3. Stypendium zostaje wstrzymane jeżeli:

1) stypendysta uzyskał stypendium artystyczne pochodzące ze środków
budżetu państwa lub innego źródła,
2) zaprzestał kontynuowania nauki w dziedzinie artystycznej.
§ 13
1. Kwota stypendium półrocznego nie może być niższa niż połowa ani wyższa
niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Łączna wysokość wszystkich przyznanych stypendiów artystycznych nie
może przekroczyć kwoty przyznanej na ten cel w budżecie Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki na dany rok budżetowy.
Rozdział III
Stypendia Sportowe
I. Postanowienia ogólne.
§ 14
1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo
doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Formami uznania dla osiągnięć sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zmianami)
są:
1) stypendia,
2) nagrody,
3) wyróżnienia,
4) nagrody specjalne Burmistrza Miasta.

II. Zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
§ 15
1. Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, stanowi pomoc finansową,
wspierającą rozwój sportowy osób fizycznych zarówno w sporcie
indywidualnym i zespołowym.
2. Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
przyznawane są za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym.
§ 16
Przepisy uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium
nie stanowią podstawy dla roszczeń klubów sportowych, trenerów, osób
fizycznych i innych podmiotów, ani zobowiązań organów Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki do przyznania świadczenia.
§ 17
1. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe
planowane są corocznie w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2.
Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest Nowodworski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
§ 18
1. Przyznawanie i pozbawianie stypendium należy do właściwości Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. W zakresie określonym w ust. 1 Burmistrz Miasta rozstrzyga w formie
zarządzenia.
3. W celu oceny wniosków Burmistrz Miasta powołuje Komisję ds. stypendiów,
zwaną dalej Komisją, której Przewodniczącym jest Z‐ca Burmistrza właściwy ds.
kultury i sportu. W skład komisji wchodzi: 3 Radnych Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim (1 Radny z Komisji Finansów oraz 2 radnych Komisji
Oświaty Kultury i Sportu) oraz Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.

§ 19
Wykaz osób, którym przyznano stypendia podaje się do wiadomości publicznej.
§ 20
1. Stypendium przyznaje się na realizację programu szkolenia, udział we
współzawodnictwie sportowym oraz jako wyraz uznania dla prezentowanego
poziomu i osiągnięć sportowych.
2. Stypendium przyznaje się dwukrotnie w roku kalendarzowym. Na okres od
dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku tj. I półrocze, oraz na okres od
dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia każdego roku tj. II półrocze.
3. Terminy składania wniosków określa się do dnia 15 grudnia roku
poprzedzającego rok przyznania stypendium na okres I półrocza oraz do dnia 30
maja roku przyznania stypendium na okres II półrocza.
§ 21
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium dla zawodnika jest łączne
spełnienie poniższych warunków:
1. uprawianie dyscypliny objętej systemem współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży,
2. reprezentowanie podmiotu funkcjonującego na terenie Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki lub innej gminy – w przypadku gdy zawodnik jest mieszkańcem
Nowego Dworu Mazowieckiego i jest zawodnikiem takiej dyscypliny sportu,
która nie jest uprawiana w formie zorganizowanej na tym poziomie w Mieście
Nowy Dwór Mazowiecki.
3. do chwili przyznania stypendium nie ukończenie 25 lat,
4. w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskanie jednego
z następujących wyników sportowych :
a) w dyscyplinach zespołowych: zakwalifikowanie się do kadry I zespołu
reprezentującego klub w oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II
ligi,
b) w dyscyplinach indywidualnych: zajęcie od 1 miejsca do 12 miejsca w
klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich

Mistrzostwach Świata lub zajęcie od 1 miejsca do ósmego miejsca w klasyfikacji
Mistrzostwa Europy,
c) nie posiadających licencji oraz posiadających licencje – zajęcie od 1‐ 3 miejsca
w Mistrzostwach Mazowsza lub Warszawy,
d) w dyscyplinach indywidualnych: zajęcie od 1 miejsca do 12 miejsca w
klasyfikacji Mistrzostwa Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
e) nie pobieranie stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu
państwa lub innego samorządu lokalnego.
§ 22
1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi ogłaszane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski„ przeciętne wynagrodzenie w roku poprzedzającym
przyznanie stypendium zwane dalej przeciętnym wynagrodzeniem. W
przypadku stypendiów przyznawanych na I półrocze roku budżetowego
podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi, ogłaszane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski„ przeciętne wynagrodzenie w roku poprzedzającym
datę złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie:
1) 100% przeciętnego wynagrodzenia – dla zawodnika, który osiągnął wynik
wskazany w § 21 pkt.4 lit”a” i lit.”b”
2) 10% przeciętnego wynagrodzenia – dla zawodnika, który osiągnął wynik
wskazany w § 21 pkt.4 lit” c”
3) 80% przeciętnego wynagrodzenia – dla zawodnika, który osiągnął wynik
wskazany w § 21 pkt.4 lit” d”
3. Przyznanie stypendium nie wyklucza możliwości przyznania nagrody lub
wyróżnienia Burmistrza Miasta.
§ 23
1. Wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej wnioskiem, może złożyć
osoba fizyczna „zawodnik”, klub zrzeszający zawodnika, Dyrektor

Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dyrektorzy szkół z terenu
miasta Nowego Dworu Mazowieckiego.
2. Wnioski należy składać do Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 66. O ile wnioskującym
jest Dyrektor NOSiR, wniosek należy złożyć na ręce przewodniczącego Komisji,
o której mowa w § 18.
3. Wniosek powinien zawierać :
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania zawodnika,
2) opis wyniku w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym,
3) kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik,
4) zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Miasta o
okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium,
5) oświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendiów z innych źródeł.
4. W przypadku zawodnika niepełnoletniego zobowiązania i oświadczenia, o
których mowa w ust. 3 składają rodzice / prawni opiekunowie zawodnika.
5. Wniosek złożony przez klub sportowy powinien zawierać także nazwę i
adres klubu oraz oświadczenie klubu o przynależności zawodnika do klubu,
reprezentowaniu jego barw i uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny
sportu.
6. Wzór formularza wniosku określa zarządzenie Burmistrza Miasta.
7. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym w terminie 5 dni
od daty złożenia. W razie stwierdzenia braków, wnioskodawca jest
zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 5 dni od dnia
powiadomienia.
8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie określonym w § 20,
2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) nie uzupełnienia w terminie określonym w ust. 7.
9. Jeżeli wniosek złożony Dyrektorowi NOSiR spełnia wymogi formalne,
Dyrektor NOSiR niezwłocznie składa wniosek na ręce przewodniczącego
Komisji, o której mowa w § 18.
§ 24
1. Wniosek opiniowany jest przez Komisję w terminie 14 dni od daty złożenia
na ręce przewodniczącego Komisji.
2. Komisja proponuje kandydatów do objęcia pomocą finansową oraz
wysokość stypendiów, kierując się możliwościami finansowymi Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, liczbą złożonych wniosków oraz biorąc pod uwagę:
1) rangę zawodów i zajęte miejsce,
2) członkostwo w kadrze narodowej, województwa lub regionu,
3) uprawianie dyscypliny zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub
paraolimpijskich,
4) klasę rozgrywkową w przypadku dyscyplin drużynowych,
5) perspektywy rozwoju sportowego,
6) wiek zawodnika,
7) pobieranie stypendiów z innych źródeł,
8) inne okoliczności uzasadniające przyznanie lub odmowę przyznania
stypendium.
3. Rozstrzygając o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Burmistrz
Miasta nie jest związany opinią Komisji.
4. W przypadku nie przyznania stypendium, wnioskodawca informowany jest
w formie pisemnej o przyczynach odmowy.
§ 25
1. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa.

2. Umowa zawierana jest pomiędzy Dyrektorem Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji a zawodnikiem.
3. W przypadku zawodnika niepełnoletniego umowa zawierana jest z rodzicem
lub opiekunem prawnym.
4. Umowa winna określać:
1) strony umowy,
2) dane osobowe stypendysty, wysokość i okres na który przyznano
stypendium,
3) numer rachunku bankowego lub oświadczenie o pobieraniu przyznanych
środków w kasie Ośrodka,
4) zobowiązanie do niezwłocznego informowania o przyczynach skutkujących
pozbawieniem stypendium,
5) zobowiązanie do zwrotu wypłaconego stypendium wraz z odsetkami.
5. Umowa zawarta z zawodnikiem zrzeszonym, określa także zobowiązanie
klubu zrzeszającego zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza
Miasta o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.
6. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a
ewentualne zmiany jej treści wprowadzane mogą być jedynie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności
7. W przypadku o którym mowa w ust. 5 kopia umowy przekazywana jest
klubowi zrzeszającemu zawodnika.
§ 26
1. Zawodnika pozbawia się stypendium , jeżeli w okresie jego pobierania:
1) został czasowo lub dożywotnio zdyskwalifikowany,
2) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono
prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) stwierdzono, że zmienił warunki określone w § 21

4) zaprzestał realizacji programu szkolenia, jeżeli był nim objęty,
5) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, z
zastrzeżeniem ust. 2,
6) zaprzestał uprawiania sportu z przyczyn innych niż zdrowotne.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn
czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny
sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Po tym okresie, zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli nie powrócił do
uprawiania sportu.
3. O przyczynach skutkujących pozbawieniem stypendium zawodnik lub klub
sportowy powiadamia niezwłocznie Burmistrza Miasta, który przed podjęciem
ostatecznego rozstrzygnięcia może zasięgnąć opinii Komisji.
4. Utrata prawa do stypendium następuje począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.
§ 27
1. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane podlega
niezwłocznie zwrotowi na rachunek Ośrodka, wskazany przez Dyrektora.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po
upływie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania Dyrektora.
3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 2
zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe.
IV Tryb i zasady przyznawania nagród.
§ 28
1. Nagroda jest wyrazem uznania dla :
1) zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,
2) pracy trenera, instruktora klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej,

3) działaczy sportowych będących członkami klubów sportowych lub
stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej w
Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność
społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. Nagrody
dla osób nie będących trenerami przyznawane są w formie rzeczowej.
§ 29
1.
Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki po
rozpatrzeniu stosownych wniosków, po uprzednim zasięgnięciu niewiążącej
opinii Komisji, w formie Zarządzenia. Do wniosków stosuje się odpowiednio
zapisy § 23 niniejszego regulaminu.
2. Nagrody mogą być przyznawane w kategoriach:
1) „zawodnik”, ”drużyna”, „trener” – zawodnikom, drużynom, trenerom,
instruktorom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i
krajowym współzawodnictwie sportowym, a reprezentującym podmiot
funkcjonujący na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, a w kategorii
„zawodnik” również w przypadku spełnienia warunku określonego w § 21 pkt. 2
2) „osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej” – osobom
pracującym na rzecz rozwoju sportu w mieście Nowy Dwór Mazowiecki,
3. Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii „zawodnik”, „drużyna”, „trener”
mogą składać klubu sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej.
4. Wnioski o przyznanie nagrody kategorii „osoba wyróżniająca się
osiągnięciami w działalności sportowej” mogą składać kluby sportowe,
stowarzyszenia kultury fizycznej, właściwe do spraw kultury fizycznej komisje
Rady Miejskiej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, szkoły lub inne podmioty.
5. Wnioski o przyznanie nagród składane są do Dyrektora Nowodworskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w razie:
1) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,

2) śmierci osoby, której dotyczy postępowanie w sprawie nagrody,
3) nie uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie nagrody we
wskazanym terminie.
§ 30
1. W kategorii „drużyna”, „zawodnik”, „trener” mogą być przyznawane
nagrody:
1) za zakwalifikowanie się zespołu w rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II
ligi o zasięgu ogólnopolskim – w wysokości do 12.000 zł w kategorii „drużyna”,
2) za zajęcie 1‐12 miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub za zajęcie od 1 – 8 miejsca w Mistrzostwach Europy,
Mistrzostwach Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – wysokości
do 5.000 zł oraz za zakwalifikowanie się zespołu, którego członkiem jest
zawodnik, w rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu
ogólnopolskim w kategorii „zawodnika”,
2) dla trenera ‐ wysokości do 5.000 zł.
2. Wysokość nagrody każdorazowo określa Burmistrz Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki w formie Zarządzenia.
V Tryb przyznawania wyróżnień
§ 31
Formą uznania za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Nowym
Dworze Mazowieckim są wyróżnienia w postaci: pucharów, statuetek,
dyplomów i listów gratulacyjnych.
§ 32
Wyróżnienia, na wniosek klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej
lub z własnej inicjatywy przyznaje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w
drodze zarządzenia.

VI Tryb przyznawania nagród specjalnych Burmistrza Miasta
§ 33.
Nagroda specjalna Burmistrza Miasta jest formą uznania za bardzo dobre
wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu w
kategoriach nieobjętych pozostałymi formami pomocy finansowej.
§ 34.
Nagroda specjalna Burmistrza Miasta może być przyznana uczniom lub
nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki oraz trenerom i instruktorom Uczniowskich Klubów Sportowych i
innych podmiotów prowadzącym działalność sportową.
§ 35.
1. Nagroda specjalna Burmistrza Miasta przyznawana jest dwa razy w roku
na wniosek dyrektora szkoły, prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego
lub kierownika innego podmiotu prowadzącego działalność sportową w
trybie określonym w § 20.
2. Wzór wniosku określa Zarządzenie Burmistrza Miasta.
§ 36.
Może być przyznana tylko jedna nagroda specjalna Burmistrza Miasta w
półroczu.
§ 37.
Komisja proponuje kandydata do nagrody specjalnej Burmistrza Miasta
zapoznając się ze szczegółowym uzasadnieniem wnioskodawcy, które zawiera
między innymi:
1. wyniki sportowe kandydata lub sportową działalność organizacyjną,
2. nienaganną postawę moralną i zachowanie,
3. wyniki w nauce.

VII Obowiązki stypendystów i osób nagrodzonych
§ 38.
1. W celu popularyzacji uprawiania sportu i zdrowego stylu życia oraz promocji
Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego w umowach ustala się indywidualne
zapisy zobowiązujące stypendystę lub osobę nagrodzoną między innymi do:
a) popularyzacji własnej działalności i wyników sportowych na spotkaniach z
uczniami szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki,
b) pozwolenia na użycie wizerunku oraz wypowiedzi w publikacjach miejskich
Nowego Dworu Mazowieckiego,
c) używania i propagowania herbu i logo Miasta Nowego Dworu
Mazowieckiego na nośnikach dostarczonych przez Miasto,
d) dystrybucji materiałów promocyjnych Miasta
Mazowieckiego na zawodach i mityngach sportowych,

Nowego

Dworu

e) wzmianek o Nowym Dworze Mazowieckim w wywiadach udzielanych w
mediach.
2. Po okresie otrzymywania wymienianych w niniejszej uchwale środków z
budżetu miasta, stypendystę bądź nagrodzonego zobowiązuje się do złożenia
sprawozdania z działalności w celu popularyzacji uprawiania sportu i zdrowego
stylu życia.

