
UCHWAŁA NR XXVIII/197/16
RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i 
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1321 oraz z 2016 r. poz. 1170 i poz. 1171) Rada 
Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, za osiągnięte 
wyniki sportowe w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz dyscyplin sportowych polskich związków 
sportowych, których wykaz ogłasza Minister Sportu i Turystyki zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie.

2) zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz dyscyplin sportowych polskich związków 
sportowych, których wykaz ogłasza Minister Sportu i Turystyki zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie.

3) zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wyniki sportowe w dyscyplinach, o których mowa w ust. 1.

2. Stypendia, wyróżnienia oraz nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 mogą być przyznawane osobom 
fizycznym, zamieszkałym na terenie gminy Dzierżoniów zwanymi dalej „zawodnikiem”.

Rozdział 2.
Stypendia

§ 2. Stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi, który w roku poprzedzającym przyznanie 
stypendium uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

1. Został powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata lub Europy, Igrzyska Olimpijskie lub 
Paraolimpijskie;

2. Zajął od 1. do 4. miejsca w zawodach rangi mistrzostw Polski;

3. Zajął od 1. do 6. miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy, Igrzyskach Olimpijskich lub 
Paraolimpijskich.
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4. Zajął od 1. do 4. miejsca w zawodach na szczeblu regionu lub województwa o charakterze 
mistrzowskim.

§ 3. 1. Stypendia przyznawane są decyzją Wójta Gminy Dzierżoniów na wniosek:

1) klubu, w którym zrzeszony jest zawodnik;

2) władz właściwego ogólnopolskiego związku sportowego;

3) szkoły do której uczęszcza kandydat do stypendium;

4) pełnoletniej osoby fizycznej, która jest kandydatem do stypendium;

5) rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego kandydata do stypendium, którego wzór stanowi załącznik 
do uchwały.

2. Wniosek należy złożyć w terminie do ostatniego dnia stycznia w roku, w którym stypendium ma być 
wypłacane.

§ 4. 1. Ustala się wysokość miesięcznego stypendium w kwocie 300,00 zł dla jednego zawodnika.

2. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy w danym roku budżetowym.

3. Stypendium wypłacane jest od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wydano decyzję o 
przyznaniu stypendium.

4. Stypendium wypłaca się z wyrównaniem od 1 stycznia roku, w którym wydano decyzję.

5. Zawodnikowi przysługuje tylko jedno stypendium sportowe za jedno z osiągnięć wymienionych w § 2 .

§ 5. 1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została 
stwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza sportowego, stypendium jest wypłacane za okres 
tej niezdolności, ale nie dłużej niż okres wskazany w decyzji o przyznaniu stypendium sportowym.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Dzierżoniów o 
wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia stypendium.

3. Wójt Gminy Dzierżoniów pozbawia zawodnika stypendium na wniosek podmiotów wymienionych w § 3 
ust. 1 w lub z urzędu po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania:

1) zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego, nie bierze udziału w treningach i w zawodach sportowych 
z przyczyn innych niż zdrowotne.

2) rażąco narusza zasady współżycia społecznego lub otrzymał karę dyscyplinarną nałożoną przez właściwe 
władze sportowe.

4. Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium następuje w drodze decyzji Wójta Gminy 
Dzierżoniów.

Rozdział 3.
Wyróżnienia i nagrody

Wyróżnienia i nagrody przyznawane są jednorazowo za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 6 i § 7. 

§ 6. 1. Wyróżnieniami dla zawodników przyznawanymi za osiągnięcia wyników sportowych, zwanymi 
dalej "wyróżnieniami" są listy gratulacyjne wraz z upominkiem rzeczowym.

2. Wyróżnienia są przyznane za zajęcie miejsc I-IV w zawodach międzynarodowych, krajowych, na 
szczeblu regionu lub województwa o charakterze mistrzowskim.

3. Wartość upominku rzeczowego, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 200,00 zł brutto.

4. Trenerowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika 
wyników sportowych, określonych w ust. 2, przyznawane jest wyróżnienie, przy czym wartość upominku 
rzeczowego nie może przekroczyć 50% wartości upominku rzeczowego przyznanego zawodnikowi.

5. W przypadku, gdy trenerowi przysługuje prawo otrzymania wyróżnienia, o którym mowa w ust. 4 za 
jednocześnie kilku zawodników, trener otrzymuje tylko jedno wyróżnienie.

§ 7. 1. Nagrody przyznane są w następujących przypadkach i w kwocie:
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1) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich:

a) ustanowienie rekordu świata - 1200,00 zł

b) zdobycie I-go miejsca - 1200,00 zł

c) zdobycie II-go miejsca - 1000,00 zł

d) zdobycie III-go miejsca - 800,00 zł

e) zdobycie IV-go miejsca - 600,00 zł

2) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Europy:

a) ustanowienie rekordu Europy 1000,00 zł

b) zdobycie I-go miejsca - 1000,00 zł

c) zdobycie II-go miejsca - 800,00 zł

d) zdobycie III-go miejsca - 600,00 zł

3) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Polski:

a) ustanowienie rekordu Polski - 800,00 zł

b) zdobycie I-go miejsca - 800,00 zł

c) zdobycie II-go miejsca – 600,00 zł

d) zdobycie III-go miejsca - 400,00 zł

2. Zawodnikom sportowych gier zespołowych jest przyznawana nagroda drużynowa dla zespołu w 
wysokości dwukrotności przysługującej nagrody indywidualnej.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich 
wyników sportowych, przyznaje się jedną nagrodę za najwyższe osiągnięcie.

4. Warunki określone w ust. 1-3 mają również zastosowanie do sportu osób niepełnosprawnych.

5. Trenerowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika lub 
zawodników wyników sportowych, określonych w ust. 1 i 2, przyznawana jest nagroda w wysokości 50% 
nagrody pieniężnej przyznanej zawodnikowi lub zawodnikom gier zespołowych.

§ 8. 1. Wyróżnienia i nagrody określone w § 6 i § 7 przyznawane są przez Wójta Gminy Dzierżoniów na 
wniosek:

1) klubu, w którym zrzeszona jest zawodnik;

2) władz właściwego ogólnopolskiego związku sportowego;

3) szkoły do której uczęszcza kandydat do stypendium;

4) pełnoletniej osoby fizycznej, która jest kandydatem do stypendium;

5) rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego kandydata do stypendium, którego wzór stanowi załącznik 
do uchwały.

2. Wniosek należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od osiągnięcia wyniku, o których mowa w § 6 i § 7 .

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 10. Traci moc uchwała nr LVIII/476/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010 roku w 
sprawie ostypendiów sportowych dla zawodników osiagajacych wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
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§ 11. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów:
G. Powązka
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Załącznik do Uchwały nr XXVIII/197/16 

Rady Gminy Dzierżoniów 

z dnia 27 października 2016 r. 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego / wyróżnienia / nagrody * 

 

……………………………………….……………………………………………………….. 
(imię i nazwisko kandydata) 

I. Dane kandydata 

Imię i nazwisko: …………………………………………………..…………..………………. 

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

Adres: miejscowość ……………………..……..…ul……………..………………………… 

Gmina……………………………….. powiat……………….……..……………………….. 

Województwo………………………………………………………..………………………. 

tel. …………………………………… e-mail……………………………..…………………. 

Dyscyplina sportu uprawiana przez kandydata:…………………………..………..…………... 

Klub:……………………………………………………………………..…..…………………. 

II. Dane wnioskodawcy 

Nazwa wnioskodawcy…..……………………………………………………………………… 

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

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

Adres: miejscowość …………..………………..…………… ul……..………………………. 

Gmina…………………………….… powiat……………..…………………..…………….. 

Województwo…………………………………………………..……………………………… 

Tel. ……………………………….. E-mail……………………..……..…………………..…. 

 

III. Informacja o osi ągnięciach, za które stypendium / wyróżnienie / nagroda* może  

być  przyznane 

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

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

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

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

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

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

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

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

*Niepotrzebne skreślić 

 

IV. Zał ączniki 

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

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

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

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

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

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

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

 

……………………………….. 
( podpis wnioskodawcy ) 

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania Wójta Gminy Dzierżoniów  

o ewentualnych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium 

 

……………………                            ……… ………………………………………………….. 
    ( miejscowość, data )                                         ( podpis wnioskodawcy ) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dotyczącym 

przyznania stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki  

w rywalizacji sportowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz przekazanie do publicznej wiadomości 

informacji o przyznaniu stypendium. 

 

……………………                            ……… ………………………………………………….. 
     ( miejscowość, data )                                        ( czytelny podpis osoby typowanej do stypendium ) 
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