
Projekt  do pkt 14

 

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych dla zawodników Gminy Sierakowice osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2016, poz. 446) i art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 715 z 
późn. zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się stypendia sportowe dla zawodników Gminy Sierakowice osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla 
zawodników Gminy Sierakowice osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Powołuje się Komisję stypendialną w której skład wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Sierakowice-Przewodniczący 
Komisji stypendialnej

2) Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Sierakowice

3) Członkowie Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Sierakowice

2. Kompetencje i zasady działania Komisji stypendialnej określa „Regulamin przyznawania stypendiów 
sportowych zawodnikom zamieszkującym na terenie Gminy Sierakowice ”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 lutego 2017r.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom zamieszkującym na terenie Gminy 
Sierakowice

Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i 
wysokość stypendiów sportowych dla zawodników Gminy Sierakowice osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. 1. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo i są 
wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej 
dyscyplinie sportu.

2. Stypendia przyznaje się biorąc pod uwagę wynik sportowy oraz znaczenie danej dyscypliny dla 
rozwoju sportu na terenie Gminy Sierakowice.

3. Dyscypliny sportu dla których Polskie Związki Sportowe i Międzynarodowe Organizacje Sportowe 
organizują zawody rangi mistrzowskiej uznaje się za dyscypliny, które mają znaczenie dla rozwoju sportu na 
terenie Gminy Sierakowice.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie corocznie określana w 
uchwale budżetowej.

§ 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium sportowe o charakterze  motywacyjnym, które jest  
pomocą materialną w formie pieniężnej,

2) Komisji stypendialnej - należy przez to rozumieć komisję powołaną  w składzie określonym w niniejszej 
uchwale Rady Gminy Sierakowice,

3) zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu,

4) wysokim wyniku sportowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych– należy przez to 
rozumieć:

- zajęcie na szczeblu wojewódzkim I  miejsca,

- zajęcie na szczeblu krajowym I, II, III, IV lub V miejsca,

- zajęcie  w zawodach o charakterze międzynarodowym I, II, III, IV lub V miejsca,

- powołanie do kadry wojewódzkiej lub narodowej w danej dyscyplinie sportu i pozostanie w niej na 
dzień złożenia wniosku o przyznanie stypendium.

5) Polskie Związki Sportowe – należy przez to rozumieć związki, których lista publikowana jest zgodnie z 
art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 176) przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki,

6) Międzynarodowe Organizacje Sportowe- należy przez to rozumieć organizacje, które organizują zawody 
rangi mistrzowskiej (np.: Międzynarodowe Federacje Sportowe-Olimpijskie sporty zimowe, 
Międzynarodowe Federacje Sportowe - Olimpijskie sporty letnie)
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7) wniosku o przyznanie stypendium– należy przez to rozumieć „Wniosek o przyznanie stypendium 
sportowego zawodnikowi zamieszkującemu na terenie Gminy Sierakowice osiągającemu wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”.

Rozdział 2.
Zasady i tryb przyznawania stypendiów

§ 5. 1. Za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 4 pkt 4, przyznawane są punkty w poszczególnych 
kategoriach:

1) za zajęcie na szczeblu wojewódzkim I miejsca:  4 pkt

2) za zajęcie na szczeblu krajowym:

a) I miejsca  10 pkt

b) II  miejsca  8 pkt

c) III miejsca  6 pkt

d) IV miejsca  4 pkt

e) V miejsca  2 pkt

3) za zajęcie  w zawodach o charakterze międzynarodowym:

a) I miejsca  14 pkt

b) II  miejsca  12 pkt

c) III miejsca  10 pkt

d) IV miejsca  8 pkt

e) V miejsca  6 pkt

4) za powołanie do:

a) kadry wojewódzkiej  w danej dyscyplinie sportu -  6 pkt

b) kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu -  10 pkt

2. Punkty za poszczególne kategorie, o których mowa w ust. 1 ulegają sumowaniu z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Punkty w ramach danej kategorii, o której mowa w ust. 1 nie podlegają sumowaniu, przyjmuje się do 
punktacji ogólnej tylko jedną najwyższą punktację lub powołanie w danej kategorii.

§ 6. 1. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi,  który jednocześnie spełnia następujące 
warunki:

1) zawodnik jest mieszkańcem Gminy Sierakowice,

2) zawodnik uprawia dyscyplinę sportu dla której polskie związki sportowe lub międzynarodowe 
organizacje sportowe organizują zawody rangi mistrzowskiej w danej dyscyplinie,

3) zawodnik uzyskał wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,

4) zawodnik uzyskał w kolejności najwyższą liczbę punktów za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach 
indywidualnych lub zespołowych, o których mowa w § 5.

2. Złoży następujące dokumenty:

1) wniosek o przyznanie stypendium,

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

§ 7. Zawodnik, który uzyskał wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach zespołowych może ubiegać się o 
przyznanie stypendium jeżeli brał udział bezpośrednio w osiągnięciu tego wyniku.
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§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium zawodnikowi mogą składać:

a) zawodnik, który jest pełnoletni,

b) jeden z rodziców/ opiekunów prawnych,

c) wychowawca lub dyrektor szkoły, w której zawodnik pobiera naukę,

d) władze klubu sportowego lub polskiego związku sportowego.

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu w Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Sierakowicach, ul. Lęborska  
30, 83-340 Sierakowice.

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do 30 września.

4. Wójt Gminy Sierakowice w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin, o którym mowa w 
ust. 3.

5. Zawodnik zobowiązany jest załączyć do wniosku o przyznanie stypendium dokumenty potwierdzające 
osiągnięcie wysokich wyników sportowych w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych.

§ 9. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, zawodnik jest 
zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnioski o przyznanie 
stypendium, które nie będą spełniały wymogu formalnego pozostawione będą bez rozpatrzenia.

§ 10. Wezwanie, o którym mowa w § 9 wysyłane jest niezwłocznie po złożeniu wniosku o przyznanie 
stypendium przez Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Sierakowicach.

§ 11. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 12. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego 
przyznania.

Rozdział 3.
Kompetencje i zasady działania Komisji stypendialnej

§ 13. Komisję stypendialną zwołuje Przewodniczący Komisji stypendialnej.

§ 14. Komisja stypendialna szczegółowy tryb pracy ustala na swoim posiedzeniu.

§ 15. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 16. Komisja stypendialna sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują wszyscy członkowie 
komisji.

§ 17. Wykaz wniosków o przyznanie stypendium wraz z pozytywną lub negatywną rekomendacją 
podpisuje Przewodniczący Komisji stypendialnej i przedkłada Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 18. Stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych indywidualnych 
lub zespołowych przyznaje Wójt Gminy Sierakowice.

§ 19. Zawodnik lub podmiot wnioskujący może w terminie 7 dni od otrzymania informacji o 
rekomendacji Komisji stypendialnej złożyć odwołanie o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie 
stypendium wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Komisji stypendialnej.

§ 20. Komisja stypendialna rozpatruje odwołanie na kolejnym posiedzeniu.

§ 21. Rekomendacja Komisji stypendialnej po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna.

§ 22. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach informuje w formie pisemnej 
zawodników o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Rozdział 4.
Termin, rodzaj i wysokość przyznawanych stypendiów

§ 23. Ustala się stypendium w wysokości 350 zł miesięcznie.
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§ 24. Stypendium może być przyznane na okres 10 miesięcy zawodnikowi, która spełnia warunki 
określone w §6 w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających przyznanie stypendium (licząc od września 
roku poprzedniego do sierpnia roku w którym przyznawane jest stypendium).

§ 25. Stypendia przyznane są naliczane i wypłacane z wyrównaniem od września danego roku.

§ 26. Ilość przyznanych stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych 
zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Sierakowice oraz liczby zawodników spełniających warunki 
określone w niniejszym Regulaminie, przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają zawodnicy, 
którzy uzyskali najwyższą punktację i spełnili warunki, o których mowa § 6.

§ 27. Zawodnik może korzystać w tym samym czasie tylko z jednego rodzaju stypendium 
przyznawanego w Gminie Sierakowice tj. ze stypendium sportowego lub stypendium naukowego.

Rozdział 5.
Pozbawienie zawodnika stypendium

§ 28. 1. Wójt Gminy Sierakowice pozbawia zawodnika stypendium w przypadku, gdy:

1) zakończył karierę sportową,

2) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych,

3) został zawieszony w prawach zawodnika,

4) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno – moralne,

5) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę,

6) został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

2. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Wójt Gminy Sierakowice na uzasadniony 
wniosek lub z własnej inicjatywy.

4. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek Gminy 
Sierakowice.

5. Zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Sierakowice o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na podjęcie decyzji o pozbawieniu zawodnika stypendium.

6. Zawodnik, którego pozbawiono stypendium jest informowany w formie pisemnej przez Wójta Gminy 
Sierakowice.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom zamieszkującym na 

terenie Gminy Sierakowice 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi zamieszkującemu na terenie Gminy 

Sierakowice osiągającemu wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym 

I. Dane osobowe 

1. Nazwisko ………………………………………… 2. Imiona ………………………………………… 

3. Nazwisko i imię rodziców lub prawnych opiekunów................................................................................. 

4. Data i miejsce urodzenia......……….............................. 5. NIP /PESEL..........………………………..… 

6. Adres zamieszkania: ulica ……………………………….…nr …....… kod pocztowy ………………… 

miejscowość …………………................................................................................................................... 

7. Nr telefonu kontaktowego zawodnika (nieobowiązkowe) ….................................................................... 

8. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń/student:..................................................................................... 

9. Klasa/rok studiów ...................................................................................................................................... 

10. Nr rachunku bankowego ……………………………………………...................................................... 

11. Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez zawodnika ……………………………………… 

12. Uprawiana dyscyplina sportowa ……............................................................…………….....…………. 

13. Kategoria sportowa ……………….............................................................……..................................... 

14. Nazwisko i imię trenera prowadzącego ………………..........................……………………………… 

15. Nr telefonu kontaktowego trenera (nieobowiązkowe) ……..............……………................................... 

II. Osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie poprzedzającym okres stypendialny uzasadniające 

złożenie wniosku * 

Pełna nazwa zawodów, uzyskane miejsce, data zawodów 

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

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

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

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

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

data powołania do kadry wojewódzkiej/ narodowej** Polski................................................................ 

Czy na dzień złożenia wniosku zawodnik jest w kadrze wojewódzkiej lub narodowej? 

 

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

(miejscowość, data)  (podpis zawodnika lub osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu zawodnika) 

* do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych (np. zaświadczenie, 

komunikat z zawodów, dyplomy itp.). 

** skreślić niepotrzebne 
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III. Oświadczenie zawodnika 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam,                               

że o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię Wójta Gminy Sierakowice. 

 

……………………………….    ……………………………………. 

(miejscowość, data)     (podpis wnioskodawcy/rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz U.  

z  2016r., poz. 922). Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 

……………………………….    ……………………………………. 

(miejscowość, data)     (podpis wnioskodawcy/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

IV. OPINIA TRENERA PROWADZĄCEGO 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

. 

……………………………….    ……………………………………. 

(miejscowość, data)       (podpis) 
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UZASADNIENIE

W ustawie o sporcie w art. 31 ust. 1, 3, ustawodawca przyznaje Radzie Gminy kompetencje do ustanawiania i
finansowania okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe , a także do określania, w drodze
uchwały, szczegółowych zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych,
biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik
sportowy. W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadzono i dookreślono wyniki sportowe za które zawodnik
może otrzymać stypendium oraz zakres dyscyplin, które mają znaczenie dla gminy. Uchwała określa kryteria,
którymi należy się kierować aby otrzymać stypendium. Każda osoba fizyczna osiągająca wysokie wyniki w sporcie
może ubiegać się o stypendium. W celu opiniowania wniosków powołana zostaje Komisja stypendialna, która
dokonuje weryfikacji wniosków i przedstawia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia. Ustalenie ww. zasad pozwoli na
właściwe gospodarowanie środkami finansowymi i zapewnienie finansowania w ramach budżetu dla najlepszych
zawodników w gminie.
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