UCHWAŁA NR XXXI/346/2014
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,
poz. 594, poz.645 i poz. 1318) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U z 2010 r. Nr
127, poz.857 i Nr 151, poz. 1014 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 , Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i Nr 208, poz.
1241, z 2012 r. poz. 490, z 2013 r. poz. 829 i z 2014 r. poz. 7) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendium sportowe przyznawane przez Gminę Stężyca dla zawodników, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
§ 2. Zasady, tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendium sportowego oraz jego wysokości, określa
regulamin stypendiów sportowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/346/2014
Rady Gminy Stężyca
z dnia 25 lutego 2014 r.
Regulamin stypendiów sportowych
§ 1. 1. Regulamin określa wysokość oraz zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zwanych dalej zawodnikami) osiągającymi wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo,
posiadających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stężyca oraz uprawiających dyscyplinę sportu objętą
współzawodnictwem międzynarodowym lub krajowym i czynnie uczestniczącymi we współzawodnictwie
sportowym.
3. Stypendia są również wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w danej
dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.
§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie corocznie określana w uchwale
budżetowej. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Stężyca.
2. Wysokość stypendium jest również uzależniona od:
a) kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Stężyca,
b) ilości pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie stypendium sportowego,
c) osiągniętego wyniku sportowego.
§ 3. 1. Stypendium sportowe może być wypłacane zawodnikowi, który:
a) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich, a także
wchodzącą do ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
b) reprezentuje kraj, macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej na zawodach sportowych
oraz na dzień składania wniosku o stypendium, spełnia przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
1) ustanowił rekord Polski,
2) zdobył medal Mistrzostw Polski, Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w dyscyplinach
seniorskich,
3) zakwalifikował się do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata lub Europy, Igrzyska Olimpijskie lub
Paraolimpijskie,
4) zajął miejsce 1 - 8 w halowych mistrzostwach Polski, w danej kategorii wiekowej z wyłączeniem seniorów,
5) zajął miejsce 1 - 12 w mistrzostwach Polski na stadionie, w danej kategorii wiekowej z wyłączeniem seniorów.
2. Stypendium może być wypłacane zawodnikowi wyłącznie w sytuacji, kiedy nie otrzymuje stypendium
sportowego z innego samorządu.
§ 4. 1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Stężyca z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik,
b) trenerów lub instruktorów sportu.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Podmioty zgłaszające kandydatów do stypendiów oraz zawodnicy zobowiązani są do informowania Wójta
o wszelkich okolicznościach mających znaczenie dla utraty przez zawodnika prawa do stypendium, a w
szczególności o zmianach dotyczących spełnienia kryteriów przyznawania stypendiów określonych
w § 3 przedmiotowego regulaminu.
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§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór znajduje się w załączniku
przedmiotowego regulaminu, powinien zawierać następujące załączniki:

do

a) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej zawodnika wydane przez
właściwy dla danej dyscypliny polski lub okręgowy związek sportowy,
b) źródło i okres pobierania innych stypendiów sportowych (na dzień składania wniosku),
c) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika do
wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego,
d) zobowiązanie zawodnika oraz podmiotu go zgłaszającego do informowania Wójta Gminy Stężyca
o okolicznościach skutkujących utratą przez niego prawa do stypendium sportowego,
e) w przypadku pobierania nauki przez zawodnika, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające
ten fakt.
2. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez cały rok w Sekretariacie Urzędu Gminy
Stężyca.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku braków formalnych jeżeli nie usunięto ich
w terminie.
§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym Komisja
Stypendialna powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Stężyca, która podejmuje decyzje większością głosów.
Przedmiotowe zarządzenie będzie także określać tryb działalności Komisji Stypendialnej.
§ 7. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Stężyca na wniosek Komisji
Stypendialnej.
§ 8. 1. Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i wypłacane jest w okresach
miesięcznych.
2. Wysokość przyznanego stypendium może wynosić miesięcznie:
a) za wysokie wyniki sportowe określone w § 3 ust. 1 pkt a oraz pkt b ppkt 1 i 3 - do 5.000 złotych (brutto),
b) za wysokie wyniki sportowe określone w § 3 ust. 1 pkt b ppkt 4 i 5 - do 500 złotych (brutto),
c) za wysokie wyniki sportowe określone w § 3 ust. 1 pkt b ppkt 2 odpowiednio;
- za medal Mistrzostw Polski- do 10. 000 złotych (brutto),
- za medal Mistrzostw Europy- do 15. 000 złotych (brutto),
- za medal Mistrzostw Świata- do 25. 000 złotych (brutto),
- za medal Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich- do 35. 000 złotych (brutto)
3. Stypendium sportowe może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.
4. Stypendium wypłacane jest na podstawie decyzji Wójta Gminy Stężyca.
5. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych z góry do dnia 25 każdego miesiąca. W uzasadnionych
przypadkach stypendia będą mogły być wypłacone w kolejnym miesiącu z wyrównaniem za miesiąc poprzedni.
6. Stypendium wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez zawodnika, a w przypadku braku wskazania
przedmiotowego rachunku, w kasie Urzędu Gminy Stężyca.
§ 9. 1. Wójt Gminy Stężyca może pozbawić prawa do stypendium w przypadku, gdy zawodnik:
a) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub sportowy,
b) odmówił udziału, bez uzasadnionej przyczyny, w zawodach objętych programem szkolenia,
c) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
d) popełnił przestępstwo, za które został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu,
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e) został dyscyplinarnie pozbawiony praw zawodniczych przez organ statutowy właściwego polskiego lub
okręgowego związku sportowego lub przez macierzysty klub sportowy, czy stowarzyszenie kultury fizycznej.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu, z przyczyn niezdolności zdrowotnej
stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące
od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu
szkolenia, prawo do stypendium sportowego wygasa.
3. Utrata praw do pobierania stypendium sportowego, zaczyna obowiązywać począwszy od miesiąca,
w którym powstały okoliczności określone w ust. 1.
4. O pozbawieniu prawa do stypendium sportowego Wójt Gminy Stężyca, powiadamia zawodnika oraz jego
macierzysty klub sportowy.
§ 10. Decyzja Wójta Gminy Stężyca przyznająca stypendium sportowe, ma charakter uznaniowy i jest
ostateczna. Nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 11. Stypendium sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na wskazany
rachunek bankowy Urzędu Gminy Stężyca wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania nienależnego
stypendium.
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Załącznik
do Regulaminu stypendiów sportowych
WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
1. Nazwa stowarzyszenia / wnioskodawcy ...........................................................................
2. Adres: kod ……. miejscowość……………………….ul. …………………. nr ………..
3. Telefon: kier. ……../…………………………………………………………………....
4. Numer Rejestru ……………………………………………………………………..........
DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania: kod: ……… miejscowość: ...…................ul.……..........…nr…..
3. PESEL: …………………………… 2.a) Telefon: kier ………../……………………...
4. Uprawiana dyscyplina sportu:……………………………………………………………
Informacja o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika.
…………............…………………………………………………………………..........................……………
………………………………………………………………..........................……………………………………
………………………………………..........................……………………………………………………………
………………..........................……………………………………………………………………………..............
............……………………………………………………………………………..........................………………
……………………………………………………………..........................………………………………………
…………………………………………….........................................................................................................
………..………....................... ………........……...........……........
pieczątka wnioskodawcy podpis przedstawiciela wnioskodawcy
Załączniki*:
a) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej zawodnika wydane przez
właściwy dla danej dyscypliny polski lub okręgowy związek sportowy,
b) źródło i okres pobierania innych stypendiów sportowych (na dzień składania wniosku),
c) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika do
wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego,
d) zobowiązanie zawodnika oraz podmiotu go zgłaszającego do informowania Wójta Gminy Stężyca
o okolicznościach skutkujących utratą przez niego prawa do stypendium sportowego,
e) w przypadku pobierania nauki przez zawodnika, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające
ten fakt.
*niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.)
„1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody
i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 3. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie
danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. „ Podjęcie
przedmiotowej uchwały ma za zadanie wprowadzenie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach mających znaczenie szczególne dla Gminy
Stężyca oraz z uwagi na osiągnięty wynik sportowy.
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