
UCHWAŁA NR XXIV/258/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad 
oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176) Rada 
Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, dla osób fizycznych osiągających 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Stypendia są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w dyscyplinach sportu 
mających znaczenie dla Gminy Żukowo oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

§ 2. Stypendia mogą być przyznawane osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie Gminy Żukowo zrzeszonej w 
klubie sportowym.

§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje osobom, które 
spełniają następujące warunki:

1) w konkurencjach indywidualnych :

a) zajęli miejsce I w powiatowych zawodach w co najmniej dwóch dyscyplinach sportowych,

b) zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie 
związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,

c) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych,

2) w konkurencjach zespołowych uzyskują indywidualnie wysokie wyniki sportowe i biorą czynny udział w 
rozgrywkach:

a) zajęli miejsce I –III w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki 
sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich 
dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków 
sportowych.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły lub wychowawca klasy oraz 
organizacje społeczne,  kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Żukowo, rodzice lub prawni 
opiekunowie, sam zainteresowany, o ile ukończył 18 lat.

2. Ustala się wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 
określonych w uchwale tj. potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na wybite osiągnięcia sportowe.

4. Wnioski o stypendium składa się w Urzędzie Gminy w Żukowie do 20 lipca na kolejny okres przyznawania 
stypendium.

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

6. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Gminy Żukowo w drodze 
zarządzenia.

7. Decyzję o przyznaniu lub odmowie stypendium podejmuje Burmistrz Gminy Żukowo w formie decyzji 
administracyjnej.

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy od września do czerwca roku następnego.

2. Wysokość stypendium wynosi:
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1) dla stypendystów spełniających warunki określone w § 3  ust. 1 pkt. 1 lit. a  - 60 zł. miesięcznie,

2) dla stypendystów spełniających warunki określone w § 3  ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz stypendystów spełniających 
warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a- 80 zł. miesięcznie,

3) dla stypendystów spełniających warunki określone w § 3  ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz stypendystów spełniających 
warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b - 100 zł. miesięcznie.

3. Liczba stypendiów jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

4. W przypadku większej liczby wniosków o stypendia, niż limit środków, w pierwszej kolejności stypendia 
otrzymują osoby spełniające warunki określone w § 3 ust. 1. pkt. 1 lit. c i pkt 2 lit.b.

§ 6. 1. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium w przypadku:

1) nagannego zachowania,

2) naruszenia dobrego imienia Gminy Żukowo,

3) zawieszenia w prawach zawodnika, trwałego zdyskwalifikowania lub pozbawienia praw zawodnika,

4) zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszania obowiązujących 
regulaminów – międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego, okręgowego związku 
sportowego lub klubu sportowego,

5) nałożenia kary dyscyplinarnej przez jedną z wymienionych organizacji: międzynarodową organizację 
sportową, polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub macierzysty klub sportowy,

6) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu,

7) zmiany przynależności klubowej stając się członkiem klubu sportowego mającego siedzibę poza Gminą 
Żukowo.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie stypendium zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie 
Burmistrza Gminy Żukowo o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 1 pkt 1-7.

3. O pozbawieniu stypendium Burmistrz Gminy Żukowo rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke
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WNIOSEK 
o przyznanie Stypendium Sportowego 

 
1. Wnioskodawca 

 
……………………………………………………………………………………………………………

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

2.  Dane osoby zgłaszanej do stypendium: 
 

Imię (Imiona) i Nazwisko...................................................................................................................... 

Data urodzenia………………………………………………………………………………………... 

Adres ..................................................................................................................................................... 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………….. 

Numer konta bankoweg……….………………………………………………………………………... 

Uprawiana dyscyplina........................................................................................................................... 

Imię i Nazwisko trenera ……………………………….……………………………………………….. 

Klub (nazwa i adres) ................................................................................................................................ 

 

3. Szczegółowe uzasadnienie wniosku (osiągnięcia sportowe uzasadniające przyznanie 

stypendium): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/258/2016

Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 31 maja 2016 r.
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a. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata (potwierdzone za zgodność z 

oryginałem): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

      b. bieżące plany sportowe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że  wyżej podane dane są prawdziwe oraz, że o wszelkich zmianach 
natychmiast poinformuję. 

................................................... 
                    (data i podpis wnioskodawcy)   

 

Wskazówki  

1. Prosimy o dokładne wskazanie zajętego miejsca–  nie wpisywać informacji dotyczącej 

samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego. 

2. Prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do 

właściwego klubu sportowego. 

3. Prosimy opisać osiągnięcia sportowe, upoważniające do ubiegania się stypendium i 
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uporządkować osiągnięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie) 

4. Prosimy dołączyć kopie  dokumentów potwierdzające osiągnięcia, potwierdzone przez 

klub sportowy. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie 
ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, 
zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania i akceptuję jej treść. 

 
 

................................................... 
                    (data i podpis)   
 

 
ZOBOWIĄZANIE 

 
Zobowiązuję się do informowania Gminy Żukowo o okolicznościach uzasadniających 

pozbawienie stypendium sportowego. 
 

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

                    (data i podpis)   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez ogłoszenie w mediach 
i materiałach promocyjnych Gminy Żukowo mojego imienia i nazwiska oraz informacji o 
udzieleniu stypendium i jego wysokości, a także publikacji mojego wizerunku.* 
 

................................................... 
                    (data i podpis)   

 
 

 
Opinia klubu lub organizacji popierającej wniosek 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Pieczęć Podpis ...................................................... 
 

 
 

*wyrażenie zgody jest dobrowolne 
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Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym stwarza Radzie Miejskiej możliwość podejmowania uchwał w sprawie
zasad udzielania stypendiów sportowych. Podjęcie uchwały umożliwi przyznawanie stypendiów sportowych
dla osób fizycznych, w tym zawodników klubów sportowych będących uczniami szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub studentów osiągających wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Wysokie zaangażowanie w treningi oraz
osiągnięcia na arenie międzynarodowej i zawodach na szczeblu krajowym powinno być zauważane i
nagradzane. Dyscypliny sportu uprawiane w klubach sportowych mających siedzibę na terenie Gminy mają
istotne znaczenie dla Gminy Żukowo, stąd potrzeba przyznawania stypendiów osobom fizycznym osiągającym
sukcesy sportowe, zrzeszonym w tych klubach i jednocześnie będącym mieszkańcami Gminy.
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