
 

 

UCHWAŁA NR 662/VII/17 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów  

za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, 

z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe przyznawane osobie fizycznej zamieszkującej w Gminie Namysłów 

lub osobom zrzeszonym w klubach sportowych i stowarzyszeniach mających siedzibę na terenie Gminy 

Namysłów za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym. 

§ 2. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określa regulamin przyznawania 

stypendiów sportowych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów sportowych określa się  

w uchwale budżetowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Sylwester Zabielny 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 1512



Załącznik 

 do uchwały nr 662/VII/17 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 18 maja 2017 r. 

Regulamin określający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych 

za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, mogą być przyznane, za osiągnięte wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez polskie związki 

sportowe oraz inne uprawnione organizacje sportowe. 

2. Stypendia mogą być przyznane osobie fizycznej, w wieku od 12 do 21 lat, zwanej dalej zawodnikiem, 

który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) jest zrzeszony w klubie sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) z siedzibą na terenie Gminy Namysłów; 

2) nie jest zrzeszony w żadnym klubie sportowym, lecz posiada licencję zawodnika i jest mieszkańcem Gminy 

Namysłów. 

3. Stypendia są wyrazem uznania dla zawodnika oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego 

sportowy rozwój. 

4. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są w budżecie Gminy Namysłów. 

Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych gminy. 

Rozdział 2 

Kryteria przyznawania stypendiów 

§ 2.1. Przez zawodnika, który osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym, rozumie się zawodnika, który uprawia dyscyplinę sportową mającą szczególne 

znaczenie dla Gminy Namysłów oraz który w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku  

o przyznanie stypendium zajął od I do III miejsca w finale zawodów sportowych o randze Mistrzostw Świata, 

Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski oraz I miejsce w Mistrzostwach Województwa. 

2. Dyscyplinami sportowymi mającymi duże znaczenie dla Gminy Namysłów są: 

1) lekkoatletyka; 

2) zapasy; 

3) piłka nożna; 

4) siatkówka; 

5) tenis ziemny; 

6) szachy; 

7) wędkarstwo; 

8) mieszane sztuki walki; 

9) pływanie. 

3. Stypendia są przyznawane na okres nie dłuższy jak do końca roku kalendarzowego następującego  

po złożeniu wniosku z zastrzeżeniem § 4 pkt 3. 

Rozdział 3 

Wysokość stypendiów sportowych 

§ 3.1. Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium dla jednego zawodnika, który: 
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1) zajął miejsce medalowe w: 

a) Mistrzostwach Świata – do 600 zł, 

b) Mistrzostwach Europy – do 500 zł, 

c) Mistrzostwach Polski – do 400 zł; 

2) zajął I miejsce w Mistrzostwach Województwa – do 100 zł. 

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników 

sportowych, stypendia nie podlegają sumowaniu. 

3. Przyznane stypendium wypłacane jest na konto bankowe podane we wniosku do 10-go dnia każdego 

miesiąca. 

Rozdział 4 

Zasady zgłaszania kandydatów do stypendiów 

§ 4.1. Wniosek o przyznanie stypendiów składają kandydaci lub właściwe kluby sportowe. W imieniu 

kandydata, będącego osobą niepełnoletnią, występuje jego opiekun prawny. 

2. Wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz  

z udokumentowanymi wynikami sportowymi, pisemną opinią obecnego trenera sportowego oraz informacją  

o przynależności klubowej składa się, z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie do 30 września każdego roku. 

3. W przypadku stypendiów na rok 2017 r. wniosek składa się w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszego Regulaminu i jest ono przyznane do końca roku 2017. 

Rozdział 5 

Zasady przyznawania stypendiów sportowych 

§ 5.1. Decyzję o przyznaniu i pozbawieniu stypendiów podejmuje Burmistrz Namysłowa, po zasięgnięciu 

opinii Komisji Stypendialnej. 

2. Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Namysłowa zarządzeniem, opiniuje wniosek,  

o którym mowa w § 4 ust. 2 pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do Regulaminu. 

3. Komisja Stypendialna składa się, z co najmniej 3 osób. 

4. Komisja wydaje opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie do 30 dni od upływu terminu złożenia 

wniosków. 

5. Komisja określając wysokość stypendiów bierze pod uwagę w szczególności: 

1) osiągnięcia sportowe zawodnika; 

2) popularność dyscypliny; 

3) koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu. 

6. Złożenie wniosku o przyznanie stypendiów sportowych nie jest równoznaczne z ich przyznaniem. 

7. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie; 

2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od wezwania; 

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę. 

8. Decyzje Burmistrza Namysłowa dotyczące stypendiów są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

9. Burmistrz Namysłowa zastrzega sobie prawo do upowszechniania informacji o swoich stypendystach  

i ich osiągnięciach. 
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Rozdział 6 

Prawa i obowiązki stypendysty 

§ 6.1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój sportowy, wykazuje się nienaganną postawą sportową,  

a zwłaszcza przestrzega zasad fair play we współzawodnictwie sportowym oraz propaguje zdrowy styl życia. 

2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Gminę Namysłów. Jest uczciwy, rzetelny, pracowity, 

odpowiedzialny, posiada wysoką kulturę osobistą. 

3. Stypendysta zobowiązany jest do propagowania sportu na terenie Gminy Namysłów, m. in. poprzez 

udział w imprezach sportowych organizowanych przez Gminę. 

4. Stypendysta, w trakcie korzystania ze stypendium, ma obowiązek informowania Burmistrza Namysłowa 

o przyznanych stypendiach z innych źródeł. 

5. Stypendysta zobowiązany jest do dostarczania wszelkich danych o jego osiągnięciach w celu 

upowszechniania tej informacji. 

6. Stypendysta zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do poboru tego stypendium. 

Rozdział 7 

Kryteria pozbawiania stypendiów 

§ 7.1. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium w przypadku: 

1) naruszania regulaminów organizacji i otrzymania kary dyscyplinarnej (uczelni, szkoły, związku lub klubu 

sportowego); 

2) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikację nałożoną przez klub; 

3) utraty zdolności do uprawiania dyscypliny stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

4) stypendyście, który jest czasowo niezdolny do uprawiania dyscypliny, może być wypłacane stypendium 

przez trzy kolejne miesiące, a w szczególnych przypadkach do końca okresu, na który stypendium zostało 

przyznane; 

5) podpisania kontraktu zawodowego; 

6) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Stypendysta ma obowiązek niezwłocznie poinformować Burmistrza Namysłowa o zaistnieniu 

przesłanek, o których mowa w ust. 1. 

3. W razie nie spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Burmistrz Namysłowa może zastosować 

odpowiednio § 8 niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 8 

zwrot stypendiów 

§ 8.1. Burmistrz Namysłowa ma prawo podjąć decyzję o zwrocie całości lub części stypendium, gdy 

stypendysta: 

1) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne bądź przestępstwo finansowe; 

2) został zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu. 

2. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na wskazany rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

3. Termin zwrotu nienależnie pobieranego stypendium wynosi do 14 dni od dnia daty doręczenia wezwania 

do zapłaty. 

4. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie z ust. 3 zawodnik zobowiązany jest zapłacić 

odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki. 

5. Burmistrz Namysłowa, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, może odstąpić od wykonywania zwrotu 

stypendium. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1512



Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 9.1. Przyznanie stypendium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do wykorzystania wizerunku  

i osiągnięć stypendysty przez Urząd Miejski w Namysłowie. 

2. Lista stypendystów, nagrodzonych zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów oraz 

osiągniętych wyników podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

 

1. Dane wnioskodawcy/dane klubu*: 

Nazwa klubu: ………………………………………………...………...……………………………………. 

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

Nr telefonu: …………………………………………………………………………….……………………. 

Adres zamieszkania/siedziby*:  

Miejscowość: Ulica: 

Gmina: Województwo: 

 

2. Dane zawodnika: 

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

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………...………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość: Ulica: 

Gmina: Województwo: 

 

Nr telefonu: ………………………………………..………………………………………………………… 

Nazwa szkoły/uczelni*: ……………………………………………………………………………………… 

3. Przyznane dofinansowanie proszę przekazań na konto: 

 □ Pełnoletniego zawodnika  □ Rodzica/opiekuna prawnego 

Nr konta bankowego: 

                                

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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4. Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Informacja o korzystaniu z innych stypendiów: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych przyjętego 

uchwałą ………………………………. i akceptuję jego postanowienia. 

Jako pełnoletni zawodnik/opiekun prawny* ……………………………………….………. wyrażam zgodę  

na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych do realizacji 

procesu kwalifikacji. 

 

Do wniosku załączam (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu): 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

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

    (miejscowość, data)   (czytelny podpis wnioskodawcy, zawodnika, prezesa klubu) 

 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego syna/córki w celach promocyjnych. 

 

 

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

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego zawodnika*) 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych 

 

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

Numer wniosku  

Imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa klubu*  

Dane osobowe zawodnika 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia 

 

 

Adres zamieszkania  

Lista załączników zgodnie ze złożonym wnioskiem 

i Regulaminem przyznawania stypendiów 

 

Opinia komisji  

Kwota i okres przyznania  

Uwagi komisji  

Data oceny wniosku  

 

 

…………………………………………………….. 

(Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej) 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

  (podpis członków Komisji Stypendialnej) 
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