
UCHWAŁA RADY GMINY GRĘBOCICE 

NR XLV/186/2009 

z dnia 19 sierpnia 2009 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla sportowców 
Gminy Grębocice 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmia-

nami) oraz art. 22 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z póżn. zmianami) Rada Gminy Grę-

bocice uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

1. Niniejszym uchwała określa: 
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywanie  wypłaty i cofania przyznanych stypen-

dium dla sportowców, 
2) podstawę i sposób ustalania jego wysokości. 

§ 2 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) ustawie o kulturze fizycznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej (tekst jednolity Dz. U z 2007 r.  Nr 226, poz.1675 z póżn. zmianami), 
2) zawodniku – jest to osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu jako zawodnik – amator, za-

mieszkały na terenie Gminy Grębocice lub jest członkiem klubu sportowego położonego na tere-
nie Gminy Grębocice, 

3) statusie amatora – należy przez to rozumieć zawodnika uprawiającego sport na podstawie innej 
niż umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i nie otrzymującego z tego tytułu wynagrodzenia, 

4) stypendium dla sportowców – należy przez to rozumieć indywidualną pomoc finansową, wspiera-
jącą proces całorocznego szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach sportowych, osiągając 
niewymierne wyniki, 

5) program szkolenia – należy rozumieć opracowany przez  klub sportowy program przygotowań 
do współzawodnictwa i zawodów. 

2. Przepisy uchwały dotyczące stypendium dla sportowców stosuje się odpowiednio do zawodników − 
członków drużyn w sportach zespołowych. 

§ 3 

1. Kwotę środków na wypłatę stypendiów dla sportowców za osiągnięcia sportowe planowane są rok-
rocznie w budżecie Gminy Grębocice. 

2. Liczba i wysokość przyznanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć 
kwot określonych w ust. 1. 

§ 4 

Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej 
stypendium dla sportowców nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników ani zobowiązań organów 
Gminy Grębocice do ich przyznawania tym osobom. 

§ 5 

1. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium dla sportowców należy do właściwości 
Wójta Gminy Grębocice. 

2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą w sprawach określonych ust. 1 Wójt współpracuje z Komi-
sją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Grębocice przy udziale przedstawiciela stowarzy-
szenia kultury fizycznej. 

3. Wnioski o przyznanie stypendiów dla sportowców opiniuje Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spor-
tu Rady Gminy Grębocice przy udziale przedstawiciela stowarzyszenia kultury fizycznej. 

4. Uprawnionymi do składania wniosków o stypendia są: 
1) macierzysty klub sportowy, 
2) stowarzyszenie kultury fizycznej. 

§ 6 

1. Stypendia dla sportowców  może otrzymać zawodnik, który: 
a) uprawia dyscypliny sportu  określone w rozporządzeniu  MEN z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie 

wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegó-



łowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. 
Nr 8, poz.67, z póżn. zmianami), 

b) związany jest z Gminą Grębocice miejscem zamieszkania  lub jest zawodnikiem klubu sportowego 
działającego na  terenie Gminy Grębocice, 

c) ma status amatora, 
d) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym lub szkoleniu w przeciągu 

roku, 
e) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie obowiązujące 

normy społeczne i godnie reprezentuje Gminę Grębocice, 
f) osiągnął w grach zespołowych awans do wyższej ligi począwszy od ligi okręgowej, 
g) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie obowiązujące 

normy społeczne i godnie reprezentuje Gminę Grębocice, 
h) stypendia dla sportowców można przyznawać i wypłacać wyłącznie tym zawodnikom, którzy nie 

pobierają stypendium sportowego z budżetu państwa lub stypendium z budżetu innych jednostek 
samorządów terytorialnych, 

i) stypendia dla sportowców przyznaje się na okres realizacji programu szkolenia (bez przerwy wa-
kacyjnej), nie krótszy niż 3 m-ce. 

§ 7 

1. Stypendium dla sportowców mające charakter pomocy indywidualnej wspierającej proces szkolenia 
sportowego zawodnika jest przyznawane i wypłacane w wysokości nieprzekraczającej 500 zł (słownie: 
pięćset złotych) miesięcznie – licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wójt 
Gminy pozytywnie zatwierdzi wniosek o jego przyznanie. 

2. Wysokość stypendiów dla sportowców w danym roku kalendarzowym jest uzależniona od możliwo-
ści finansowych Gminy i mogą być zmienione w każdym roku budżetowym. 

§ 8 

Wniosek o przyznanie stypendium dla sportowców powinien być złożony przez podmioty uprawnione 
wskazane w § 5 ust. 4 na wzorze stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 9 

1. Stypendium dla sportowców zostaje wstrzymane, jeżeli zawodnik: 
a) zaniedbuje szkolenie i treningi, 
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, 
c) jego licencja sportowa utraciła ważność (dotyczy zawodników licencjonowanych), 

2. Stypendium dla sportowców  cofa się zawodnikowi, jeżeli: 
a) uzyska status zawodnika kontraktowego lub profesjonalnego, 
b) utracił prawa zawodnika, 
c) zaprzestał realizacji programu szkolenia i uczęszczania na zajęcia lub treningi, 
d) odmówił udziału  w zawodach, 
e) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego na czas jego niezdol-

ności, 
f) otrzymał stypendium sportowe z budżetu państwa lub stypendium sportowe z budżetu innych 

jednostek samorządu terytorialnego. 
3. W przypadku niezdolności zawodnika do uprawiania sportu spowodowanej urazem na treningu lub 

podczas zawodów sportowych, reprezentując Gminę Grębocice, stypendia dla sportowców mogą być 
wypłacane  na dotychczasowych zasadach do końca okresu, na który zostało przyznane. 

4. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania oko-
liczności z ust. 2.  

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U z 2007 r. Nr 222, poz.1675, z poźn. zmianami) oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy dotyczące spraw objętych niniejszą ustawą. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12 

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 
 
MARIAN WÓJCIKOWSKI 
 



Załącznik do uchwały Rady Gminy 
Grębocice nr XLV/186/2009 z dnia  
19 sierpnia 2009 r. 

 

 


