
Projekt

z dnia  5 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia i nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów i nagród, określa „Regulamin 
przyznawania stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

Rady Gminy Wiązowna

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) Stypendium – należy przez to rozumieć miesięczne wsparcie finansowe, przyznawane na podstawie 
osiągniętych wyników sportowych;

2) Nagrodzie - należy przez to rozumieć jednorazową gratyfikację finansową, przyznawaną na podstawie 
osiągniętego wyniku sportowego;

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wiązowna;

4) Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która wnioskuje o przyznanie Stypendium lub Nagrody;

5) Stypendyście - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której przyznano Stypendium lub Nagrodę;

6) Klubie - należy przez to rozumieć klub sportowy, w którym zrzeszony jest Zawodnik.

2. Stypendium i Nagroda przyznawane są w dyscyplinach zarówno indywidualnych, jak
i zespołowych.

§ 2. Stypendium lub Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) na dzień składania wniosku jest osobą pełnoletnią (tzn. ma ukończone 18 lat);

2) jest mieszkańcem Gminy Wiązowna;

3) posiada aktualną kartę zgłoszenia zawodnika, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach 
sportowych;

4) osiągnęła wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym (organizowanym przez związki sportowe, wymienione w wykazie polskich związków 
sportowych, ogłoszonym przez ministra właściwego ds. sportu).

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium lub Nagrody (Załącznik nr 1), może wystąpić Zawodnik lub 
Klub.

2. Wniosek o Stypendium składa się do Wójta:

1) do 15 stycznia danego roku, za osiągnięcia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego;

2) po 15 stycznia danego roku, za osiągnięcia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego 
z uwzględnieniem § 5 ust. 3 pkt 2.

3. Wniosek o Nagrodę składa się w ciągu roku, po spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 2.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) oświadczenie (Załącznik nr 2) potwierdzające przynależność zawodnika do Klubu podpisane przez Prezesa 
Klubu – w przypadku zawodników zrzeszonych;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty zgłoszenia zawodnika, licencji lub innego dokumentu 
uprawniającego do udziału w zawodach sportowych;

3) zobowiązanie Stypendysty do informowania Wójta o okolicznościach skutkujących pozbawieniem Stypendium  
lub Nagrody (Załącznik nr 3);

4) poświadczony za zgodność z oryginałem komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający 
osiągnięty wynik sportowy.

5. Złożenie wniosku o przyznanie Stypendium lub Nagrody nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
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§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania Stypendium lub Nagrody opiniuje Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Gminy Wiązowna i przedstawia swoją opinię Wójtowi.

2. Decyzję o przyznaniu lub odebraniu Stypendium lub Nagrody podejmuje Wójt.

3. Decyzja Wójta w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga formy decyzji administracyjnej.

§ 5. 1. Stypendium ma charakter wsparcia finansowego wypłacanego w miesięcznych ratach.

2. Nagroda ma charakter gratyfikacji finansowej wypłacanej jednorazowo.

3. Okres wypłacania Stypendium obowiązuje od kolejnego miesiąca występującego po miesiącu, w którym 
stypendium zostało przyznane do 31 grudnia danego roku kalendarzowego:

1) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, kwota Stypendium będzie podlegała wyrównaniu za okres od 
początku danego roku;

2) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, kwota Stypendium nie będzie podlegała wyrównaniu za okres 
od początku danego roku.

4. Stypendium lub Nagroda wypłacane będzie na wskazany rachunek bankowy do 20 dnia każdego miesiąca, za 
który zostało przyznane.

§ 6. 1. Wysokość Stypendium i Nagrody wyrażona jest kwotą brutto.

2. Wysokość Nagrody w przypadku dyscyplin zaliczanych do programu Igrzysk Olimpijskich i Igrzysk 
Paraolimpijskich:

Osiągnięcie Kwota jednorazowego stypendium
w złotych

Złoty medal olimpijski 2.000,00
Medal olimpijski 1.800,00

Złoty medal mistrzostw świata 1.800,00
Medal mistrzostw świata 1.600,00

Złoty medal mistrzostw Europy 1.600,00
Medal mistrzostw Europy 1.400,00

Złoty medal mistrzostw Polski 1.000,00
Medal mistrzostw Polski 750,00

3. Wysokość Stypendium w przypadku dyscyplin zespołowych zaliczanych do programu Igrzysk Olimpijskich 
i Igrzysk Paraolimpijskich:

1) Pierwszy poziom rozgrywkowy w dyscyplinie sportowej – 1.000,00 zł;

2) Drugi poziom rozgrywkowy w dyscyplinie sportowej – 700,00 zł.

4. Wysokość Stypendium w przypadku dyscyplin indywidualnych zaliczanych do programu Igrzysk 
Olimpijskich i Igrzysk Paraolimpijskich:

1) Zajęcie miejsc od I do III w zawodach o randze międzynarodowej – 750,00 zł;

2) Zwycięstwo w zawodach o randze krajowej (Mistrzostwa Polski) – 500,00 zł.

5. Jednemu Stypendyście przysługuje jedno Stypendium.

6. Liczba Nagród dla jednego Stypendysty jest nieograniczona.

§ 7. 1. Stypendium lub Nagroda może być odebrana po wystąpieniu jednej z przesłanek:

1) Stypendysta popełnił przestępstwo z winy umyślnej stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) Stypendysta został pozbawiony możliwości startu we współzawodnictwie sportowym w związku 
z naruszeniem przepisów antydopingowych;

3) Stypendysta trwale utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego;

4) Stypendysta zaprzestał uprawiać daną dyscyplinę sportową;
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5) Stypendysta został zawieszony lub skreślony z listy członków (utracił prawa zawodnika) przez macierzysty 
Klub;

6) Stypendysta zrezygnował ze Stypendium.

2. Utrata praw do pobierania Stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
powstania okoliczności określonych w ust. 1.

3. Utrata prawa wskazanego w ust. 1 pkt 2 do korzystania z tytułu, określonego w § 6 ust. 2, za który została 
przyznana Nagroda, skutkuje zwrotem Nagrody na rachunek bankowy Gminy Wiązowna, wraz z odsetkami 
ustawowymi naliczonymi od dnia jego wypłaty.

4. Obowiązek powiadomienia Wójta o wystąpieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1, ciąży na 
Stypendyście.

5. Stypendium wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub wypłacone
w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy 
Wiązowna, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jego wypłaty.

§ 8. Kluby zgłaszające kandydatów do Stypendiów oraz Stypendyści zobowiązani są do dbania
o dobre imię Gminy Wiązowna i jej promocję na imprezach sportowych, w których biorą udział.

§ 9. Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych Stypendystów jest Wójt Gminy Wiązowna
z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 22 512 58 56, iod@wiazowna.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z procedurą przyznania Stypendiów i Nagród za 
wybitne osiągnięcia sportowe, w tym publikowane w prasie lokalnej, na stronie www.tuwiazowna.pl, w mediach 
społecznościowych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.

6. Stypendyści posiadają prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.

7. Stypendyści mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochronnych danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty i miejsca urodzenia) jest 
niezbędne do przeprowadzenia procedury przyznania Stypendium lub Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. 
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu przyznawania stypendiów 

i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe 

 

 

Wiązowna, dnia……………………… 

 

WNIOSEK 

o przyznanie Stypendium lub Nagrody* za wybitne osiągnięcia sportowe 

 

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

(nazwa wnioskodawcy) 

  

wnioskuję o przyznanie Stypendium lub Nagrody* przez Wójta Gminy Wiązowna za wybitne 

osiągnięcia sportowe dla: .……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

urodzonemu/urodzonej………………………………………………………….....................… 

          (data i miejsce urodzenia) 

 

zamieszkałemu/łej w ………………………………………………………………………...... 

      (adres) 

 

reprezentującego/cej ..................................................................................................................... 

(nazwa klubu sportowego) 

 

telefon kontaktowy Zawodnika .................................................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem przyznawania Stypendiów i Nagród za 

wybitne osiągnięcia sportowe”, stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie stypendiów 

i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. 

           

……………………. 
                (podpis Zawodnika) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celach związanych z procedurą 

przyznania Stypendiów i Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. 

 

……………………. 
                 (podpis Zawodnika ) 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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Udokumentowane osiągnięcia sportowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Załączniki: 

• oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do „Regulaminu przyznawania Stypendiów 

i Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe”, potwierdzające przynależność zawodnika 

do Klubu podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Klubu – 

w przypadku zawodników zrzeszonych; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty zgłoszenia zawodnika, licencji lub 

innego dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach sportowych; 

• zobowiązanie Stypendysty do informowania Wójta o okolicznościach skutkujących 

pozbawieniem Stypendium lub Nagrody, stanowiące Załącznik nr 3 do „Regulaminu 

przyznawania Stypendiów i Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe”, 

• poświadczony za zgodność z oryginałem komunikat końcowy zawodów lub inny 

dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu przyznawania stypendiów 

i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe 

 

..................................................     Wiązowna, dnia ........................... 

              (pieczęć klubu) 

 

 

Oświadczenie 

 

 

W imieniu ……….........................................................................................................................                 

(organ reprezentujący klub i nazwa klubu) 

 

oświadczam, że ............................................................................................................................ 

(imię i nazwisko zawodnika/czki) 

 

 

jest czynnym/ą zawodnikiem/czką naszego Klubu. 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis/podpisy osób upoważnionych) 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu przyznawania stypendiów 

i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe 

 

Wiązowna, dnia ............................. 

 

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

        (imię i nazwisko zawodnika/czki) 

 

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

                           (adres) 

 

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

                      (nazwa klubu) 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………… zobowiązuję, się do  
                                                                       (imię i nazwisko) 

poinformowania Wójta Gminy Wiązowna o okolicznościach skutkujących pozbawieniem 

stypendium. 

 

 

 

 

 

 

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

        (podpis) 
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Uzasadnienie

Możliwość ustanawiania stypendiów sportowych przez gminę przewidziano w art. 31 ustawy o sporcie.
Zgodnie z tym przepisem jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) mogą ustanawiać i finansować
okresowe stypendia sportowe oraz nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Rada Gminy
określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych i nagród, biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy.

Intencją Gminy Wiązowna jest wspieranie rozwoju sportu poprzez między innymi przyznawanie stypendiów
sportowych uzdolnionym zawodnikom będącym mieszkańcami Gminy. Stypendium lub Nagroda jest bowiem
dodatkową formą wsparcia zawodników i zachętą do uprawiania sportu przez mieszkańców oraz promocją
aktywnego stylu życia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Uchwała rodzi skutki finansowe.
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