
Uchwała Nr XVIII/129/09  

Rady Gminy Janów  

z dnia 24 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowcom reprezentującym Gminę Janów na zawodach sportowych. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z pózn. 

zm.2), art. 35 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 

2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Janów przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym dla zawodników z licencją 

zawodnika oraz zawodników nieposiadających licencji zawodnika. 

2. Uchwała określa: 

§ 2. 1. Stypendia mogą być  przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na 

terenie Gminy Janów. 

2. Stypendium może otrzymać zawodnik nieposiadający licencji zawodnika,biorący 

udział  we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu we wszystkich 

kategoriach wiekowych, który: 

3. Stypendium może otrzymać  zawodnik, posiadający licencję  zawodnika, biorący 

udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami 

odpowiedniego związku sportowego, który: 

4. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 - 3 może otrzymać stypendium, 

jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i 

przygotowań  wskazują  na możliwoś ć  osiągania w przyszłości wysokich wyników we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.  

5. Warunki określone w ust. 1- 4 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących 

udział w dyscyplinach drużynowych.  

§   3 .  1. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek zawodnika lub klubu 

sportowego, którego jest członkiem. 

2. We wniosku zawiera się  informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach 

zawodnika. Do wniosku dołącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 

12 miesięcy oraz dokument potwierdzający dotychczasowe osiągnięcia.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w przypadku składania wniosku do organu 

przyznającego stypendium przez zawodnika, muszą  być  potwierdzone przez klub 

sportowy, którego jest on członkiem.  

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.  

§ 4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez 

Komisję Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia 

Rady Gminy.  

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 12 miesięcy. W przypadkach 

szczególnych, uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań  oraz planem 

startów stypendium może być przyznane na inny okres, nie dłuższy niż 18 miesięcy. 

2. Stypendium wynosi od 150,00 do 500,00 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

3. Jedna osoba może otrzymać z Gminy tylko jedno stypendium.  

§ 6. 1. Wnioski, co do zasady składa się  w terminie do 31 stycznia każdego roku 

kalendarzowego. 

2. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia i 

przedkłada Wójtowi Gminy opinię  o zgłoszonym wniosku i propozycję  przyznania 

stypendium w której określa proponowaną  wysokoś ć  stypendium i okres wypłacania. 

Opinie i propozycje Komisji nie są dla Wójta Gminy wiążące.  

3. Wójt Gminy przyznając stypendium w określonej wysokości bierze pod uwagę w 

szczególnośc i  os iągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą 

dyscypliną sportu.  

4. Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie stypendium najpóźniej do 31 marca.  

5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznawać  stypendium w 

innych terminach.  

§ 7. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować  przedłożony z 

wnioskiem plan startów i przygotowań.  Jest  także zobowiązany do godnego 

reprezentowania klubu i Gminy Janów.  

§ 8. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach: 

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 

1.  

3. Wypłatę stypendium wznawia się  po ustaniu przyczyny potwierdzonej przez klub 

zawodnika, od najbliższego terminu płatności.  

§ 9. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 

§ 10. Stypendium wstrzymuje, wznawia, cofa i pozbawia Wójt Gminy po uzyskaniu 

opinii Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy.  

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) zasady i tryb przyznawania, cofania wstrzymania oraz wysokoś ć  stypendium

sportowego dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, 

2) warunki i tryb przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendium sportowego dla

zawodników posiadających licencję zawodnika. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik został  zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy

właściwego związku sportowego; 

3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów i treningów;

3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

4) zawodnik przestał  być  członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę  i

działającego na terenie Gminy Janów, 

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami

współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre

imię Gminy lub klubu sportowego. 

Przewodniczący  
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Wniosek o przyznanie 

stypendium sportowego 

za wysokie wyniki we 
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Uchwała Nr XVIII/129/09  

Rady Gminy Janów  

z dnia 24 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowcom reprezentującym Gminę Janów na zawodach sportowych. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z pózn. 

zm.2), art. 35 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 

2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Janów przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym dla zawodników z licencją 

zawodnika oraz zawodników nieposiadających licencji zawodnika. 

2. Uchwała określa: 

§ 2. 1. Stypendia mogą być  przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na 

terenie Gminy Janów. 

2. Stypendium może otrzymać zawodnik nieposiadający licencji zawodnika,biorący 

udział  we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu we wszystkich 

kategoriach wiekowych, który: 

3. Stypendium może otrzymać  zawodnik, posiadający licencję  zawodnika, biorący 

udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami 

odpowiedniego związku sportowego, który: 

4. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 - 3 może otrzymać stypendium, 

jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i 

przygotowań  wskazują  na możliwoś ć  osiągania w przyszłości wysokich wyników we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.  

5. Warunki określone w ust. 1- 4 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących 

udział w dyscyplinach drużynowych.  

§   3 .  1. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek zawodnika lub klubu 

sportowego, którego jest członkiem. 

2. We wniosku zawiera się  informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach 

zawodnika. Do wniosku dołącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 

12 miesięcy oraz dokument potwierdzający dotychczasowe osiągnięcia.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w przypadku składania wniosku do organu 

przyznającego stypendium przez zawodnika, muszą  być  potwierdzone przez klub 

sportowy, którego jest on członkiem.  

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.  

§ 4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez 

Komisję Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia 

Rady Gminy.  

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 12 miesięcy. W przypadkach 

szczególnych, uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań  oraz planem 

startów stypendium może być przyznane na inny okres, nie dłuższy niż 18 miesięcy. 

2. Stypendium wynosi od 150,00 do 500,00 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

3. Jedna osoba może otrzymać z Gminy tylko jedno stypendium.  

§ 6. 1. Wnioski, co do zasady składa się  w terminie do 31 stycznia każdego roku 

kalendarzowego. 

2. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia i 

przedkłada Wójtowi Gminy opinię  o zgłoszonym wniosku i propozycję  przyznania 

stypendium w której określa proponowaną  wysokoś ć  stypendium i okres wypłacania. 

Opinie i propozycje Komisji nie są dla Wójta Gminy wiążące.  

3. Wójt Gminy przyznając stypendium w określonej wysokości bierze pod uwagę w 

szczególnośc i  os iągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą 

dyscypliną sportu.  

4. Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie stypendium najpóźniej do 31 marca.  

5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznawać  stypendium w 

innych terminach.  

§ 7. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować  przedłożony z 

wnioskiem plan startów i przygotowań.  Jest  także zobowiązany do godnego 

reprezentowania klubu i Gminy Janów.  

§ 8. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach: 

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 

1.  

3. Wypłatę stypendium wznawia się  po ustaniu przyczyny potwierdzonej przez klub 

zawodnika, od najbliższego terminu płatności.  

§ 9. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 

§ 10. Stypendium wstrzymuje, wznawia, cofa i pozbawia Wójt Gminy po uzyskaniu 

opinii Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy.  

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) zasady i tryb przyznawania, cofania wstrzymania oraz wysokoś ć  stypendium

sportowego dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, 

2) warunki i tryb przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendium sportowego dla

zawodników posiadających licencję zawodnika. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik został  zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy

właściwego związku sportowego; 

3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów i treningów;

3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

4) zawodnik przestał  być  członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę  i

działającego na terenie Gminy Janów, 

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami

współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre

imię Gminy lub klubu sportowego. 

Przewodniczący  

 

 

 

Stanisław Bakun 

Załącznik do Uchwały Nr 

XVIII/129/09 

Rady Gminy Janów 

z dnia 24 czerwca 2009 r.
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Uchwała Nr XVIII/129/09  

Rady Gminy Janów  

z dnia 24 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowcom reprezentującym Gminę Janów na zawodach sportowych. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z pózn. 

zm.2), art. 35 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 

2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Janów przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym dla zawodników z licencją 

zawodnika oraz zawodników nieposiadających licencji zawodnika. 

2. Uchwała określa: 

§ 2. 1. Stypendia mogą być  przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na 

terenie Gminy Janów. 

2. Stypendium może otrzymać zawodnik nieposiadający licencji zawodnika,biorący 

udział  we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu we wszystkich 

kategoriach wiekowych, który: 

3. Stypendium może otrzymać  zawodnik, posiadający licencję  zawodnika, biorący 

udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami 

odpowiedniego związku sportowego, który: 

4. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 - 3 może otrzymać stypendium, 

jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i 

przygotowań  wskazują  na możliwoś ć  osiągania w przyszłości wysokich wyników we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.  

5. Warunki określone w ust. 1- 4 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących 

udział w dyscyplinach drużynowych.  

§   3 .  1. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek zawodnika lub klubu 

sportowego, którego jest członkiem. 

2. We wniosku zawiera się  informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach 

zawodnika. Do wniosku dołącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 

12 miesięcy oraz dokument potwierdzający dotychczasowe osiągnięcia.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w przypadku składania wniosku do organu 

przyznającego stypendium przez zawodnika, muszą  być  potwierdzone przez klub 

sportowy, którego jest on członkiem.  

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.  

§ 4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez 

Komisję Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia 

Rady Gminy.  

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 12 miesięcy. W przypadkach 

szczególnych, uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań  oraz planem 

startów stypendium może być przyznane na inny okres, nie dłuższy niż 18 miesięcy. 

2. Stypendium wynosi od 150,00 do 500,00 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

3. Jedna osoba może otrzymać z Gminy tylko jedno stypendium.  

§ 6. 1. Wnioski, co do zasady składa się  w terminie do 31 stycznia każdego roku 

kalendarzowego. 

2. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia i 

przedkłada Wójtowi Gminy opinię  o zgłoszonym wniosku i propozycję  przyznania 

stypendium w której określa proponowaną  wysokoś ć  stypendium i okres wypłacania. 

Opinie i propozycje Komisji nie są dla Wójta Gminy wiążące.  

3. Wójt Gminy przyznając stypendium w określonej wysokości bierze pod uwagę w 

szczególnośc i  os iągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą 

dyscypliną sportu.  

4. Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie stypendium najpóźniej do 31 marca.  

5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznawać  stypendium w 

innych terminach.  

§ 7. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować  przedłożony z 

wnioskiem plan startów i przygotowań.  Jest  także zobowiązany do godnego 

reprezentowania klubu i Gminy Janów.  

§ 8. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach: 

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 

1.  

3. Wypłatę stypendium wznawia się  po ustaniu przyczyny potwierdzonej przez klub 

zawodnika, od najbliższego terminu płatności.  

§ 9. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 

§ 10. Stypendium wstrzymuje, wznawia, cofa i pozbawia Wójt Gminy po uzyskaniu 

opinii Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy.  

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) zasady i tryb przyznawania, cofania wstrzymania oraz wysokoś ć  stypendium

sportowego dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, 

2) warunki i tryb przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendium sportowego dla

zawodników posiadających licencję zawodnika. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik został  zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy

właściwego związku sportowego; 

3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów i treningów;

3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

4) zawodnik przestał  być  członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę  i

działającego na terenie Gminy Janów, 

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami

współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre

imię Gminy lub klubu sportowego. 

Przewodniczący  
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Uchwała Nr XVIII/129/09  

Rady Gminy Janów  

z dnia 24 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowcom reprezentującym Gminę Janów na zawodach sportowych. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z pózn. 

zm.2), art. 35 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 

2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Janów przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym dla zawodników z licencją 

zawodnika oraz zawodników nieposiadających licencji zawodnika. 

2. Uchwała określa: 

§ 2. 1. Stypendia mogą być  przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na 

terenie Gminy Janów. 

2. Stypendium może otrzymać zawodnik nieposiadający licencji zawodnika,biorący 

udział  we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu we wszystkich 

kategoriach wiekowych, który: 

3. Stypendium może otrzymać  zawodnik, posiadający licencję  zawodnika, biorący 

udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami 

odpowiedniego związku sportowego, który: 

4. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 - 3 może otrzymać stypendium, 

jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i 

przygotowań  wskazują  na możliwoś ć  osiągania w przyszłości wysokich wyników we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.  

5. Warunki określone w ust. 1- 4 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących 

udział w dyscyplinach drużynowych.  

§   3 .  1. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek zawodnika lub klubu 

sportowego, którego jest członkiem. 

2. We wniosku zawiera się  informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach 

zawodnika. Do wniosku dołącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 

12 miesięcy oraz dokument potwierdzający dotychczasowe osiągnięcia.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w przypadku składania wniosku do organu 

przyznającego stypendium przez zawodnika, muszą  być  potwierdzone przez klub 

sportowy, którego jest on członkiem.  

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.  

§ 4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez 

Komisję Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia 

Rady Gminy.  

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 12 miesięcy. W przypadkach 

szczególnych, uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań  oraz planem 

startów stypendium może być przyznane na inny okres, nie dłuższy niż 18 miesięcy. 

2. Stypendium wynosi od 150,00 do 500,00 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

3. Jedna osoba może otrzymać z Gminy tylko jedno stypendium.  

§ 6. 1. Wnioski, co do zasady składa się  w terminie do 31 stycznia każdego roku 

kalendarzowego. 

2. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia i 

przedkłada Wójtowi Gminy opinię  o zgłoszonym wniosku i propozycję  przyznania 

stypendium w której określa proponowaną  wysokoś ć  stypendium i okres wypłacania. 

Opinie i propozycje Komisji nie są dla Wójta Gminy wiążące.  

3. Wójt Gminy przyznając stypendium w określonej wysokości bierze pod uwagę w 

szczególnośc i  os iągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą 

dyscypliną sportu.  

4. Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie stypendium najpóźniej do 31 marca.  

5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznawać  stypendium w 

innych terminach.  

§ 7. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować  przedłożony z 

wnioskiem plan startów i przygotowań.  Jest  także zobowiązany do godnego 

reprezentowania klubu i Gminy Janów.  

§ 8. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach: 

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 

1.  

3. Wypłatę stypendium wznawia się  po ustaniu przyczyny potwierdzonej przez klub 

zawodnika, od najbliższego terminu płatności.  

§ 9. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 

§ 10. Stypendium wstrzymuje, wznawia, cofa i pozbawia Wójt Gminy po uzyskaniu 

opinii Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy.  

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) zasady i tryb przyznawania, cofania wstrzymania oraz wysokoś ć  stypendium

sportowego dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, 

2) warunki i tryb przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendium sportowego dla

zawodników posiadających licencję zawodnika. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik został  zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy

właściwego związku sportowego; 

3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów i treningów;

3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

4) zawodnik przestał  być  członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę  i

działającego na terenie Gminy Janów, 

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami

współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre

imię Gminy lub klubu sportowego. 

Przewodniczący  
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Uchwała Nr XVIII/129/09  

Rady Gminy Janów  

z dnia 24 czerwca 2009 r.  

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowcom reprezentującym Gminę Janów na zawodach sportowych. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z pózn. 

zm.2), art. 35 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 

2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Janów przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym dla zawodników z licencją 

zawodnika oraz zawodników nieposiadających licencji zawodnika. 

2. Uchwała określa: 

§ 2. 1. Stypendia mogą być  przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na 

terenie Gminy Janów. 

2. Stypendium może otrzymać zawodnik nieposiadający licencji zawodnika,biorący 

udział  we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu we wszystkich 

kategoriach wiekowych, który: 

3. Stypendium może otrzymać  zawodnik, posiadający licencję  zawodnika, biorący 

udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami 

odpowiedniego związku sportowego, który: 

4. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 - 3 może otrzymać stypendium, 

jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i 

przygotowań  wskazują  na możliwoś ć  osiągania w przyszłości wysokich wyników we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.  

5. Warunki określone w ust. 1- 4 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących 

udział w dyscyplinach drużynowych.  

§   3 .  1. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek zawodnika lub klubu 

sportowego, którego jest członkiem. 

2. We wniosku zawiera się  informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach 

zawodnika. Do wniosku dołącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 

12 miesięcy oraz dokument potwierdzający dotychczasowe osiągnięcia.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w przypadku składania wniosku do organu 

przyznającego stypendium przez zawodnika, muszą  być  potwierdzone przez klub 

sportowy, którego jest on członkiem.  

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.  

§ 4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez 

Komisję Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia 

Rady Gminy.  

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 12 miesięcy. W przypadkach 

szczególnych, uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań  oraz planem 

startów stypendium może być przyznane na inny okres, nie dłuższy niż 18 miesięcy. 

2. Stypendium wynosi od 150,00 do 500,00 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

3. Jedna osoba może otrzymać z Gminy tylko jedno stypendium.  

§ 6. 1. Wnioski, co do zasady składa się  w terminie do 31 stycznia każdego roku 

kalendarzowego. 

2. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy rozpatruje wniosek w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia i 

przedkłada Wójtowi Gminy opinię  o zgłoszonym wniosku i propozycję  przyznania 

stypendium w której określa proponowaną  wysokoś ć  stypendium i okres wypłacania. 

Opinie i propozycje Komisji nie są dla Wójta Gminy wiążące.  

3. Wójt Gminy przyznając stypendium w określonej wysokości bierze pod uwagę w 

szczególnośc i  os iągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą 

dyscypliną sportu.  

4. Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie stypendium najpóźniej do 31 marca.  

5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznawać  stypendium w 

innych terminach.  

§ 7. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować  przedłożony z 

wnioskiem plan startów i przygotowań.  Jest  także zobowiązany do godnego 

reprezentowania klubu i Gminy Janów.  

§ 8. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach: 

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 

1.  

3. Wypłatę stypendium wznawia się  po ustaniu przyczyny potwierdzonej przez klub 

zawodnika, od najbliższego terminu płatności.  

§ 9. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 

§ 10. Stypendium wstrzymuje, wznawia, cofa i pozbawia Wójt Gminy po uzyskaniu 

opinii Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego,Oświaty Kultury Sportu i 

Zdrowia Rady Gminy.  

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) zasady i tryb przyznawania, cofania wstrzymania oraz wysokoś ć  stypendium

sportowego dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, 

2) warunki i tryb przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendium sportowego dla

zawodników posiadających licencję zawodnika. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski albo

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

4) zają ł  medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w

których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów. 

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik został  zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy

właściwego związku sportowego; 

3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów i treningów;

3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

4) zawodnik przestał  być  członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę  i

działającego na terenie Gminy Janów, 

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami

współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre

imię Gminy lub klubu sportowego. 

Przewodniczący  

 

 

 

Stanisław Bakun 

Załącznik do Uchwały Nr 

XVIII/129/09 

Rady Gminy Janów 

z dnia 24 czerwca 2009 r.
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