
 

UCHWAŁA NR XXXIII/169/2017 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia  27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych  za osiągnięte 

wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 176  

ze zm.) uchwala się,  co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwala określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w zawodach sportowych 

o szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej – zawodnikowi, który jest mieszkańcem 

gminy Malczyce i  uzyska jeden z następujących wyników sportowych: 

1) ustanowił rekord Polski w danej kategorii wiekowej, 

2) zdobył medal na zawodach sportowych o randze co najmniej wojewódzkiej  w danej kategorii wiekowej, 

3) uzyskał kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie lub Uniwersjadę, 

4) jest członkiem kadry co najmniej wojewódzkiej  w swojej kategorii wiekowej, 

5) posiada klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich 

dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków 

sportowych. 

2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom drużyny sportowej za osiągnięcia 

w dyscyplinach zespołowych, w przypadku spełnienia przez drużynę wymagań z ust. 1. 

§ 3. Wysokość  miesięcznego stypendium sportowego wynosi: 

1) w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1   -  100,00 zł 

2) w przypadku wskazanym w § 2 ust. 2   -  po 60,00 zł dla każdego członka drużyny 

§ 4. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Malczyce w ramach środków określonych w uchwale 

budżetowej w danym roku oraz środków planowanych na przyszły rok budżetowy. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały, składać mogą: 

1) klub sportowy, 

2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy, 

3) organizacja lub instytucja realizująca zadania z zakresu sportu, 
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4) osoba fizyczna, o której mowa w § 2, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny. 

2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Malczyce w terminie do 30 września każdego roku,  

za osiągnięcia sportowe uzyskane w  roku  szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku. 

3. Stypendium sportowe przyznaje się  na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca następnego roku 

szkolnego i wypłaca się w ratach miesięcznych. 

§ 6. 1. Wójt Gminy Malczyce pozbawia stypendium sportowego w przypadku gdy: 

1) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez klub  lub związek sportowy, 

2) ustania jednej z okoliczności, o której mowa w § 2 . 

2. Pozbawienie stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym stwierdzono wystąpienie okoliczności o jakich mowa w ust. 1. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVI/190/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania stypendium dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Malczyce. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

     M. Głowacki 
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Załącznik  
do uchwały nr XXXIII/169/2017 
Rady Gminy Malczyce 
 z dnia 27 lutego 2017 r. 

 
Dane wnioskodawcy: 
 
 
………………………………….. 
 
 
…………………………………. 
 
 
 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO W GMINIE MALCZYC E 

 
 

I. Dane osobowe kandydata do przyznania stypendium:  
 

1. Imię i nazwisko 
2. Data i miejsce urodzenia 
3. Adres zamieszkania  
4. Nr telefonu 
5. Seria i numer dowodu osobistego ( lub innego dokumentu) 
6. Numer rachunku bankowego  
7. Przynależność klubowa (jeśli jest zrzeszony) 
8. Osiągnięte wyniki sportowe w roku którego dotyczy,  z podaniem rangi zawodów, 

terminu oraz zajętego miejsca: 
 

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

9. Członkostwo w kadrze co najmniej wojewódzkiej  w swojej kategorii wiekowej 
 

10. W przypadku kandydata niepełnoletniego dane dotyczące rodzica lub opiekuna 
prawnego: 
 
a) Imię i nazwisko 
b) Adres zamieszkania 
c) Seria numer dowodu osobistego ( lub innego dokumentu) 

 
 

 
 
                                                                                               …………………………………….. 
                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 
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II. Program stypendium 
 
Plan pracy w okresie pobierania stypendium 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Malczyce, dnia …………                                           ………………………………… 

                                                                                                            (podpis wnioskodawcy) 
 
 

III. Potwierdzenie  osi ągniętego wyniku sportowego przez wła ściwy zwi ązek 
sportowy 

 
 
 
 
 
                  ………………………………                            ………………………………….. 
                   ( miejscowość i data)                                             ( podpis  osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz 
przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium. 
 
 
 
 
 
 
 

Malczyce, dnia …………                                           ………………………………… 
                                                                                                            (podpis wnioskodawcy) 
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