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Poz. 1036
UCHWAŁA NR XII/70/2015
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród za wysokie wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2015 rok, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014
roku, poz. 715 z późn. zm) Rada Gminy Sypniewo uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe i nagrody pieniężne dla osób fizycznych (zawodników) osiągających
wysokie wyniki sportowe.
§ 2. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów i wysokość nagrody
pieniężnej określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki finansowe na wypłatę stypendiów, nagród zapewnia się w budżecie Gminy Sypniewo.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Chrzanowski
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Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XII/70/2015
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 30 grudnia 2015 roku
ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA ORAZ RODZAJE
I WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW I NAGRODY PIENIĘŻNEJ
§1
Gmina Sypniewo funduje okresowe stypendia sportowe i nagrody pieniężne dla osób fizycznych
(zawodników) osiągających wysokie wyniki sportowe.
§2
1. Stypendia i nagrody pieniężne mogą być przyznawane zawodnikom, stale zamieszkałym na
terenie Gminy Sypniewo.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w
danej dziedzinie sportu w kategorii juniorów lub seniorów, zgodnie z przepisami
odpowiedniego związku sportowego, który:
a) został powołany do kadry narodowej lub
b) zajął co najmniej 10 miejsce w mistrzostwach Polski lub
c) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub
d) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
e) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których
brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli
przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań
wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym.
4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.
§3
1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego,
którego jest on członkiem.
2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach
zawodnika. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12
miesięcy oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.
3. Wzór wniosku o stypendium dla zawodnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załącznika.
§4
1. Stypendia przyznaje się uchwałą Rady Gminy.
2. Rada podejmuje uchwałę w sprawie stypendium i jego wysokości po zapoznaniu się z opinią
Komisji Stypendialnej.
3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy,
wskazany przez Wójta pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami sportu, radni -
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wszyscy członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Budżetu.
4. Przewodniczącym Komisji Stypendialnej jest Przewodniczący Rady Gminy, który kieruje jej
pracami.
§5
1. Stypendium przyznaje się na okres 6 miesięcy. W wypadkach szczególnych, uzasadnionych
rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań oraz planem startów stypendium może być
przyznane na okres do 12 miesięcy.
2. Wysokość stypendium wynosi od 500,00 zł do 1.000,00 zł miesięcznie i jest wypłacane przez
Wójta Gminy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Jeden zawodnik może otrzymywać tylko jedno stypendium.
§6
1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego.
2. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do 15 marca i niezwłocznie przedkłada
Radzie Gminy opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów
konkretnym osobom; wniosek Komisji określa proponowaną wysokość stypendium i okres
wypłacania. Opinia i wnioski Komisji nie są dla Rady wiążące.
3. Rada Gminy określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia
sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.
4. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie stypendiów najpóźniej do 31 marca.
5. Rada przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych
na ten cel w budżecie Gminy
§7
Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan
startów i przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Gminy
Sypniewo.
§8
1. Rada Gminy pozbawia zawodnika prawa do stypendium jeżeli:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego
związku sportowego,
3) zawodnik zaprzestał startów lub treningów,
4) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami
współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię
Gminy lub klubu sportowego.
2. Rada Gminy może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna
pozbawienia. Przywrócenie prawa do stypendium następuje od dnia podjęcia uchwały w
tej sprawie. Stypendium za okres, za który zawodnik był pozbawiony prawa do
stypendium, nie podlega wypłaceniu.
§9
1. Osobie, o której mowa w § 2 może być przyznana nagroda pieniężna.
2. Nagroda pieniężna, o której mowa ust. 1 może być przyznana w wysokości od 1.000,00
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zł do 3.000,00 zł.
§ 10
1. Wszystkie nagrody przyznaje Rada Gminy na podstawie uchwały.
2. Kandydatury nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe, Wójt Gminy i radni Rady Gminy.
Kandydatury można zgłaszać w terminie do 28 lutego każdego roku za rok poprzedni.
§ 11

Rada podejmuje uchwałę w sprawie nagrody w terminie do końca lutego każdego roku, po
zapoznaniu się z opinią i wnioskami komisji właściwej do spraw sportu.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Chrzanowski
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WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO/NAGRODY PIENIĘŻNEJ
GMINY SYPNIEWO
I. Informacja o wnioskodawcy (wypełnia zgłaszający kandydata)
1. Wnioskodawca (nazwa klubu):

2. Adres wnioskodawcy (klubu):
ulica …………………………………………………………………… nr …………………………………
kod pocztowy …………………………….
miejscowość ………………………………………………………………........ nr telefonu
……………………………………………………......
nr faksu …………………………….. e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Status prawny wnioskodawcy:

II. Informacja o osobie, której ma być przyznane stypendium/nagroda (wypełnia kandydat
na stypendystę lub opiekun prawny)
1. Nazwisko kandydata:
……………………………………………………………………………………………………………………….........
........
2. Imiona kandydata:
……………………………………………………………………………………………………………………….........
............
3. Data urodzenia:
……………………………………………………………………………………………………………………….........
.
5. Adres zameldowania (stały lub czasowy):
ulica …………………………………………………………………… nr …………………………………
kod pocztowy …………………………….
miejscowość …………………………………………………….. gmina …………………………….. powiat
……………………………………….

6. Adres do korespondencji:
ulica …………………………………………………………………… nr …………………………………
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kod pocztowy …………………………….
miejscowość …………………………………………………….. gmina …………………………….. powiat
……………………………………….
nr telefonu ………………………………………………… nr faksu …………………………….. e-mail
…………………………………………..

7. Uprawiana dyscyplina sportu (podać od kiedy):

8. Klasa sportowa zawodnika:

9. Proponowany okres przyznania stypendium zgodny z podanym okresem szkolenia:

11. Informacje o osiągnięciach zawodnika we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym obejmujące rok na
który składany jest wniosek o przyznanie stypendium/nagrody oraz rok poprzedzający (wypełnić tabelę poniżej lub w
razie potrzeby rozwinąć tabelę jako załącznik):
Nazwa zawodów
Data i miejsce w
Konkurencja
Osiągnięty wynik
……………… roku
(wymienić
oddzielnie
olimpijskie i
nieolimpijskie)

Nazwa zawodów

Data i miejsce w
……………… roku

Konkurencja
(wymienić
oddzielnie
olimpijskie i
nieolimpijskie)

Osiągnięty wynik
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III. Oświadczenie kandydata:
Oświadczam, że zobowiązuję się reprezentować Gminę Sypniewo na czas przyznanego mi stypendium.
Zobowiązuję się do przedłożenia sprawozdania z realizacji cyklu szkoleniowego z uwzględnieniem opisu startów,
wyników i osiągnięć we współzawodnictwie sportowym przez okres pobieranego stypendium, do 1 miesiąca po
zakończeniu okresu objętego przyznanym stypendium.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
……………………………………
……………………………………
(miejscowość, data)
(podpis kandydata)

……………………………………
(podpis opiekuna prawnego)

IV. Oświadczenie wnioskodawcy:
Wnoszę o przyznanie stypendium sportowego/nagrody Gminy Sypniewo dla zawodnika
………………………………………………………………………………………………………………………..............
..........................................
(podać imię i nazwisko zawodnika)

oraz zobowiązuję się do informowania Wójta Gminy Sypniewo o okolicznościach skutkujących:
wstrzymaniem stypendium w przypadku:
- zaniedbania realizacji programu szkoleniowego przez zawodnika,
- zawieszenia zawodnika w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub
przez inne właściwe stowarzyszenie,
cofnięciem stypendium w przypadku:
- nierealizowania programu szkoleniowego przez zawodnika,
- nałożeniem na zawodnika kary dyscyplinarnej przewidzianej w statucie danego związku sportowego,
Zobowiązuję się do publicznego informowania w oficjalnych źródłach przekazu o uzyskaniu stypendium/nagrody
sportowego przez zawodnika Klubu.
Oświadczam, iż wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………………………………………………….....................................................
.................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1) opinię właściwego związku sportowego potwierdzającą mistrzowskie wyniki uzyskane przez kandydata oraz przynależność
klubową zawodnika do wnioskującego stowarzyszenia
2)program szkolenia zawodnika obejmujący okres przyznania stypendium sportowego wraz z ogólną charakterystyką
kandydata dokonaną przez wnioskujące stowarzyszenie
3) w przypadku stypendium olimpijskiego – opinia Polskiego Związku Sportowego właściwego ze względu na uprawianą
dyscypliną potwierdzająca posiadanie kwalifikacji olimpijskiej lub realną szansę uzyskania kwalifikacji wraz ze wskazaniem
nazwy oraz daty imprezy, na której zawodnik będzie miał ostateczną szansę uzyskania kwalifikacji olimpijskiej.

