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Poz. 2425
UCHWAŁA NR XXXIII/187/2021
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka
Nieszawka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378)
oraz
art. 31 ust. 1 i 3
ustawy
z dnia
25 czerwca
2010 r.
o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o stypendium celowym – należy przez to rozumieć celowe jednorazowe
finansowe wsparcie przygotowania zawodnika, który uzyskał wynik sportowy
w postaci zakwalifikowania
międzywojewódzkiej.
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§ 2. 1. Stypendium sportowe, celowe i nagroda dla uzdolnionych uczniów ma na celu wsparcie rozwoju
dzieci i młodzieży do dnia ukończenia przez nich szkoły ponadpodstawowej, szczególnie uzdolnionych
sportowo w następujących dziedzinach sportu mających znaczenie dla gminy: kolarstwo, lekkoatletyka, piłka
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa halowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, tenis stołowy, koszykówka,
sporty walki, biegi, sporty motorowe, szermierka, łyżwiarstwo figurowe.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane osobom posiadającym miejsce
zamieszkania na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
3. Stypendia sportowe, celowe i nagrody mogą być przyznawane wyłącznie osobom, które uprawiają sport
na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymują za to wynagrodzenia.
§ 3. 1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie, która uzyskała w poprzednim roku
kalendarzowym miejsce spośród 1 - 10 w zawodach rangi międzynarodowej, krajowej, międzywojewódzkiej.
2. Stypendium sportowe ma charakter pomocy finansowej, wypłacanej w miesięcznych ratach przez okres
10 miesięcy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.
2. Wysokość stypendium sportowego wynosi 100,00 zł/m-c.
§ 4. 1. Stypendium celowe ma charakter jednorazowy i jest przyznawane na przygotowanie zawodników do
imprezy sportowej rangi międzynarodowej, krajowej, międzywojewódzkiej.
2. Wysokość stypendium celowego uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb wnioskodawcy, ale
nie może przekroczyć 500,00 zł.
§ 5. 1. Nagroda jest formą jednorazowej gratyfikacji za wysokie wyniki sportowe, o których mowa w §
3 ust. 1 uzyskane w danym roku kalendarzowym.
2. Na nagrody sportowe może zostać wydane nie więcej niż 25% kwoty przeznaczonej
na stypendia sportowe, celowe i nagrody łącznie w danym roku budżetowym.
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§ 6. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe, celowe i nagrody planowane
są corocznie w budżecie Gminy Wielka Nieszawka.
§ 7. 1. Stypendium sportowe, celowe lub nagroda przyznawane jest na pisemny wniosek szkoły, rodzica,
pełnoprawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, stowarzyszenia lub klubu sportowego, w którym zawodnik
jest zrzeszony lub którego barwy reprezentuje.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, celowego lub nagrody należy kierować do Wójta Gminy
Wielka Nieszawka.
§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w §7 powinien zawierać dane wskazane w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, celowego lub nagrody należy składać
w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.
§ 9. Ustala się następujące terminy składania wniosków:
1) od 1 do 31 stycznia danego roku w zakresie stypendiów sportowych uwzględniając wyniki sportowe
osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2;
2) w zakresie stypendiów celowych:
a) od 15 listopada do 15 grudnia w celu przygotowania do zawodów i zawodów odbywających się w I
półroczu roku następnego;
b) od 15 maja do 15 czerwca w celu przygotowania do zawodów odbywających się w II półroczu danego
roku;
3) nie później niż 30 dni od osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w zakresie nagród.
§ 10. 1. Wójt pozbawia stypendystę stypendium sportowego lub celowego w przypadku, gdy stypendysta
zaprzestał uprawiania sportu chyba, że nastąpiło to z powodu kontuzji lub gdy stypendysta nie spełnia warunku
wskazanego w § 2 ust. 2.
2. Wniosek o pozbawienie stypendium może być złożony przez podmiot, o którym mowa

w § 7 ust. 1.

3. Pozbawienie stypendium może nastąpić także z inicjatywy wójta.
§ 11. 1. Stypendia sportowe za osiągnięcia uzyskane w 2020 r. są przyznawane na okres
7 miesięcy.
2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2020 r. mogą być
składane począwszy od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 15 maja 2021 r.
3. Beneficjent korzystający z tej uchwały, nie będzie korzystał z uchwały nr XXXII/180/2021 w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wioletta Szymańska
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/187/2021
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego/celowego/nagrody1) Wójta Gminy Wielka Nieszawka
Wnioskodawca
Dane kontaktowe
Wnioskodawcy (np. nr
telefonu, e-mail)
Imię i nazwisko zawodnika
Adres zamieszkania
zawodnika
W przypadku osób
niepełnoletnich imię
i nazwisko opiekuna
prawnego
Uprawiana dyscyplina
z uwzględnieniem
charakterystyki
(np. kategoria wiekowa,
wagowa, krótki opis
programu
treningowego/specyfiki
treningu, krótki opis
zawodów sportowych
w danej dyscyplinie,
używany sprzęt, odzież
i inne niezbędne akcesoria
przy dla danej dyscypliny)

Osiągnięcia sportowe
uzasadniające
przyznanie stypendium

..............................................
Pieczęć, data i podpis Wnioskodawcy

1) Niepotrzebne

skreślić

