
UCHWAŁA NR XLIII/632/14
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku, nr 
594 ze zm.) , art.31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada 
Gminy uchwala:

§ 1. Ustanawia się szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów 
sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. 1. Stypendia sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy Kobierzyce 
osiągającym wysokie wyniki sportowe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubach sportowych.

2. Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla gminy Kobierzyce są: piłka ręczna, piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, karate, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, judo, badminton, jeździectwo, sporty 
motorowe.

§ 3. 1. Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania stypendiów sportowych, o których mowa 
w § 2 uznaje się :

1) I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata

2) II miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata

3) III miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata

4) I miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy

5) II miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy

6) III miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy

7) I miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

8) II miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

9) III miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

2. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust.1 są: Międzynarodowy Komitet Olimpijski., 
Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, 
Polski Związek Sportowy lub podmioty działające w ich imieniu.

§ 4. 1. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Kobierzyce na wniosek złożony przez:

1) klub sportowy,

2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,

3) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu sportu,

4) osobę fizyczną, o której mowa w § 2 ust.1, w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie 
prawni.

2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie stypendium składają wniosek w Urzędzie Gminy 
Kobierzyce w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia stypendium.

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągniecia uzyskane w okresie 12 miesięcy do 
dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane osobowe zawodnika,
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3) uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informację o osiągnięciach zawodnika,

4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta o zaistniałych okolicznościach prowadzących do 
pozbawienia stypendium sportowego

5) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych ,

6) oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazaniu 
do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium.

§ 5. Ustala się miesięczną wysokość stypendiów dla zawodników za osiągnięcia wymienione:

1) w § 3 ust. 1 pkt 1  – 600 zł

2) w § 3 ust. 1 pkt 2  - 550 zł

3) w § 3 ust. 1 pkt 3  - 500 zł

4) w § 3 ust. 1 pkt 4  - 450 zł

5) w § 3 ust. 1 pkt 5  - 400 zł

6) w § 3 ust. 1 pkt 6  - 350 zł

7) w § 3 ust. 1 pkt 7  - 300 zł

8) w § 3 ust. 1 pkt 8  - 250 zł

9) w § 3 ust. 1 pkt 9  - 200 zł

§ 6. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 7. 1. Osoba, której udzielono stypendium może być pozbawiona stypendium sportowego z inicjatywy Wójta 
lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli:

1) zaprzestała realizacji programu szkolenia sportowego lub uprawiania sportu z przyczyn innych niż zdrowotne,

2) została wykluczona z grupy realizującej program szkoleniowy lub zdyskwalifikowana,

3) popełniła przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawnym orzeczeniem sądu lub 
rażąco naruszył normy etyczne.

2. Wnioskujący o przyznanie stypendium jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wójta 
Gminy Kobierzyce o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1.

3. Utrata prawa do pobierania stypendium sportowego następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu powstania okoliczności określonych w ust.1
pkt 1-3.

4. O pozbawieniu stypendium sportowego Wójt powiadamia zawodnika i wnioskodawcę.

§ 8. Stypendium sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek budżetu 
Gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Kobierzyce

mgr Czesław Czerwiec
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