
 
 

UCHWAŁA NR XXXII/180/2021 
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendiów sportowych oraz  nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe  
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

§ 2. Stypendia sportowe przyznaje się z budżetu Gminy Wielka Nieszawka, zwanej dalej „Gminą”, 
zważywszy na  osiągnięty wynik sportowy  i znaczenie danego sportu dla Gminy. 

§ 3. Dyscyplinami sportowymi o szczególnym znaczeniu dla Gminy są: kolarstwo, lekkoatletyka, piłka 
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa halowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, tenis stołowy, koszykówka, 
sporty walki, biegi, sporty motorowe, szermierka, łyżwiarstwo figurowe. 

§ 4. 1. Stypendium sportowe zwane dalej „stypendium” ma na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych 
szczególnie uzdolnionych sportowo. 

2. Stypendium może być przyznane  osobie fizycznej zwanej dalej: „zawodnikiem”, która spełnia 
następujące warunki: 

1) posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy; 

2) uprawia jedną z dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla Gminy, wskazaną w § 3 uchwały; 

3) w ciągu ostatniego roku  kalendarzowego  poprzedzającego rok złożenia wniosku, uzyskała co najmniej 
jeden z następujących wyników sportowych: 

a) brała udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich; 

b) brała udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy; 

c) brała udział w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; 

d) zakwalifikowała się i jest członkiem reprezentacji Polski w danej kategorii wiekowej; 

e) jest członkiem drużyny, która  brała udział w rozgrywkach szczebla centralnego. 

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w  
ust. 2 pkt 3, zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie 
najwyższego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku i potwierdzonego stosownymi 
dokumentami. 
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4. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy, nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku. Przyznane 
stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są miesięcznie z góry, do dnia 20 każdego miesiąca, na 
wskazany przez zawodnika rachunek bankowy. Przyznane stypendia nie podlegają zwiększeniu w związku 
z uzyskaniem przez zawodnika, w okresie jego pobierania, wyższego wyniku sportowego. 

§ 5. Określa się wysokość miesięcznej kwoty stypendium: 

1) za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich- 300,00 zł; 

2) za udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy - 250,00 zł 

3) za udział w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży -  200,00 zł 

4) w przypadku, gdy osoba  zakwalifikowała się i jest członkiem reprezentacji Polski w danej kategorii 
wiekowej 150,00 zł; 

5) w przypadku, gdy osoba jest członkiem drużyny, która brała udział w rozgrywkach szczebla centralnego – 
150,00 zł. 

§ 6. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej za  osiągnięcie następujących wyników sportowych: 

1)  zajęcie I-VIII miejsca na Igrzyskach Olimpijskich,  Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata  
lub Pucharze Świata 

2)  zajęcie  I-VI miejsca w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy; 

3)  zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski lub bycie członkiem drużyny, która  brała udział 
w rozgrywkach szczebla centralnego i zajęła I-III miejsce. 

§ 7. Nagroda jest jednorazowa,  pieniężna i wynosi: 

1)  800,00 zł -  za zajęcie I-VIII miejsca na Igrzyskach Olimpijskich,  Igrzyskach Paraolimpijskich, 
Mistrzostwach Świata  lub Pucharze Świata; 

2)  700,00 zł za zajęcie  I-VI miejsca w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy; 

3)  400,00 zł za zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski lub bycie członkiem drużyny, która brała 
udział w rozgrywkach szczebla centralnego i zajęła I-III miejsce. 

§ 8. 1. Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej za prezentowany przez nią poziom  

i wyniki sportowe w innych niż wymienione w § 6 imprezach sportowych. 

2. Wyróżnienie stanowią: puchar, statuetka lub dyplom. 

§ 9. Stypendium sportowe, nagrody i wyróżnienia  przyznaje Wójt Gminy Wielka Nieszawka. 

§ 10. 1. Przyznanie  stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia oraz ich wypłata może nastąpić  na 
wniosek: 

1) klubu sportowego lub stowarzyszenia; 

2) właściwego polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego; 

3) zawodnika; 

4) rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika, w przypadku gdy osoba fizyczna osiągająca wyniki sportowe 
jest niepełnoletnia; 

5) dyrektora szkoły; lub z inicjatywy Wójta Gminy 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać: 

1) dane osobowe kandydata do przyznania stypendium sportowego; 

2) dane wnioskodawcy; 

3) opis osiągnięć sportowych kandydata  do przyznania stypendium sportowego. 

3. Na wniosek Wójta Gminy  wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wyniki sportowe (komunikat 
końcowy lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy, podpisany przez wnioskodawcę) oraz program 
szkolenia i startów. 
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5. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub 
wyróżnienia wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia pozostawia się bez rozpatrzenia 

w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie; 

2) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie; 

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę. 

7. Z zastrzeżeniem §14, wnioski należy składać  w Urzędzie Gminy  w terminie do 28 lutego danego roku 
kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku. 
Złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu do końca marca roku, w którym świadczenia są wypłacane. 

§ 11. 1. Wójt gminy pozbawia stypendium sportowego w przypadku, gdy osoba osiągająca wyniki 
sportowe (zawodnik): 

1) przestała uprawiać dyscyplinę sportową mającą szczególne znaczenie dla Gminy chyba, 

że  nastąpiło to  z powodu kontuzji lub 

2) przestała być mieszkańcem gminy. 

2. Zawodnik, w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym Wójta. 

3. Utrata prawa do stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w  ust. 1. 

4. O pozbawieniu stypendium sportowego Wójt  zawiadamia pisemnie zawodnika oraz podmiot, który 
złożył wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

§ 12. 1. Ilość przyznanych stypendiów sportowych uzależniona jest od środków finansowych 
zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy  oraz liczby osób spełniających warunki wymienione  

w niniejszej uchwale. 

2. W zależności od liczby wniosków i wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie, stypendia 
będą przyznawane zawodnikom, wg osiągniętych wyników sportowych. Gradację osiągniętych wyników 
sportowych określa § 5 uchwały. 

§ 13. Osoba fizyczna osiągająca wyniki sportowe może otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku 
kalendarzowym. 

§ 14. W 2021 r. wnioski mogą być składane do dnia 15 maja 2021 r. i podlegają rozpatrzeniu 

do 15 czerwca 2021 r. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Wioletta Szymańska 
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