
  

UCHWAŁA NR X/79/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE 

z dnia 8 lipca 2019 r. 

w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych 

osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym, 

międzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym 

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

z 2019 r. poz 506 ze zm.) oraz art. 27 i art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1263 i poz. 1669) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych 

określone w ,,Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim 

i wojewódzkim”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na stypendia będzie określana 

w budżecie Gminy Sokółka w zależności od możliwości budżetowych. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/281/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 

określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 

zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w miedzynarodowym i krajowym współzawodnictwie 

sportowym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1138 z dnia 23.03.2017 r.)  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki. 

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

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce 

 Piotr Karol Bujwicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2019 r.

Poz. 3762



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/79/2019 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 8 lipca 2019 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki  

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim 

Rozdział 1. 

Postanowienie ogólne 

§ 1. 1.  Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym, w tym niepełnosprawnym, zamieszkałym 

w Gminie Sokółka albo członkom klubów (sekcji) sportowych działających na terenie gminy Sokółka, zwanym 

dalej zawodnikami, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym, krajowym, miedzywojewódzkim 

i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym. 

2. Przez wysokie wyniki sportowe rozumie się zajęcie miejsca od I do III Mistrzostw bądź Pucharu: Świata, 

Europy, Polski, Międzywojewódzkich, Wojewódzkich w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych. 

§ 2. Stypendium służy rozwojowi sportowemu zawodnika, promocji miasta i jest wyrazem uznania  

dla prezentowanego przez niego poziomu sportowego i osiągnięć sportowych. 

§ 3. 1.  Stypendium może być przyznawane na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w danym roku 

kalendarzowym lub na okres całego roku kalendarzowego. 

2. Stypendium przyznawane jest w oparciu o kryteria określone w niniejszym regulaminie i wypłacane jest 

w miesięcznych ratach do 30 każdego miesiąca. 

§ 4. 1.  Stypendia przyznaje Burmistrz Sokółki po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych 

wniosków przez Gminną Radę Sportu. 

2. Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce może oddelegować 

dwóch członków Komisji do pracy przy rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. 

3. Gminna Rada Sportu proponuje liczbę stypendiów oraz ich wysokość, kierując się osiągnięciami 

sportowymi zawodników oraz wysokością kwoty przeznaczonej na stypendia w budżecie gminy. 

4. W sytuacjach wyjątkowych Burmistrz Sokółki może przyznać stypendium zawodnikowi, którego 

osiągnięcie nie wypełnia zapisów § 1 ust. 2. 

§ 5. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Sokółce i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. Przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród 

i wyróżnień. 

§ 7. Stypendium może być wypłacane z wyrównaniem od stycznia roku kalendarzowego, w którym zostało 

przyznane. 

§ 8.  Podstawą przyznania stypendium sportowego jest decyzja administracyjna wydana przez Burmistrza 

Sokółki. 

Rozdział 2. 

Tryb przyznawania stypendiów sportowych 

§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć zawodnik, szkoła w której zawodnik się uczy lub klub 

sportowy działający na terenie Gminy Sokółka, w którym zrzeszony jest zawodnik, a w przypadku 

zawodników niezrzeszonych oraz osób niepełnosprawnych reprezentujących Gminę Sokółka wniosek składa 

rodzic lub opiekun prawny. 

§ 10. 1.  Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje: 

1) dane osobowe wnioskodawcy oraz zawodnika, 

2) informacje o kwalifikacjach sportowych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3762



3) informację o osiągnięciu sportowym zawodnika - tylko jedno najważniejsze osiągnięcie sportowe w roku 

poprzedzającym rok objęty wnioskiem kwalifikującym go do uzyskania stypendium, 

4) zobowiązanie do informowania Burmistrza Sokółki o zaistnieniu okoliczności skutkujących pozbawieniem 

stypendium, 

5) w przypadku pobierania nauki przez zawodnika, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni 

potwierdzające ten fakt. 

6) potwierdzenie osiagniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone przez właściwy 

związek sportowy: Polski Związek Sportowy konkretnej dyscypliny, Szkolny Związek Sportowy, Ludowy 

Związek Sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Wojewódzki Związek Sportowy. 

7) potwierdzenie przez klub sportowy uprawianej dyscypliny sportowej przez zawodnika. 

2. Ustala się wysokość miesięcznego stypendium dla jednego zawodnika, który zajął miejsce medalowe 

w zawodach: 

1) Mistrzostwa Świata bądź Puchar Świata od 800 zł do 1000 zł / miesięcznie, 

2) Mistrzostwa Europy bądź Puchar Europy od 600 zł do 800 zł /miesięcznie, 

3) Mistrzostwa Polski bądź Pucharu Polski od 400 zł do 600 zł / miesięcznie, 

4) Mistrzostwa Międzywojewódzkie/Wojewódzkie od 50 zł do 250 zł /miesięcznie. 

§ 11. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się do 31 stycznia każdego roku, a w roku wejścia w życie 

uchwały, w ciągu 30 dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 12. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

§ 13. 1. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) śmierci osoby, której dotyczy wniosek, 

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

2. W przypadku wycofania wniosku przez wnioskodawcę Burmistrz Sokółki umarza postępowanie decyzją 

administracyjną. 

§ 14. Gminna Rada Sportu przedstawia Burmistrzowi Sokółki listę kandydatów do stypendiów sportowych 

oraz uzasadnienie wyboru każdego kandydata. 

Rozdział 3. 

Tryb pozbawienia stypendium 

§ 15. 1.  W uzasadnionych przypadkach wskazanych poniżej Burmistrz Sokółki może pozbawić zawodnika 

prawa do stypendium sportowego: 

1) po otrzymaniu pisemnego wystąpienia o pozbawienie zawodnika stypendium, 

2) gdy zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został czasowo bądź 

dożywotnio zdyskwalifikowany, 

3) gdy zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego z zastrzeżeniem 

ust 2, 

4) gdy zawodnik niewłaściwie realizuje bądź całkowicie zaniedbuje realizację programu szkolenia, albo 

została na niego nałożona kara dyscyplinarna przez Polski Związek Sportowy, Okręgowy Związek 

Sportowy lub klub, którego jest członkiem. 

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona 

orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe 

przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. 
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3. O przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 składający wniosek o przyznanie stypendium informuje 

Burmistrza natychmiast i nie później niż w terminie 14 dni po ich zaistnieniu.
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Załącznik do Regulaminu 

przyznawania stypendiów sportowych 

osobom fizycznym osiągającym 

wysokie wyniki sportowe  

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki  

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, krajowym, miedzywojewózkim i wojewódzkim 

I.  Dane wnioskodawcy 

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

Adres ……………………………….........………..…….....………...............…..................................... 

Kod pocztowy ….......... - …..............… Miejscowość …………...............................………………… 

Telefon kontaktowy ………….....................................................................................................……. 

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

II . Dane osobowe zawodnika: 

Imiona i nazwisko……………………………………………...............................…………………… 

Imiona rodziców…………………………………..............................…………………………………. 

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

Adres zameldowania ………………………….............................……………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………….............................……………………….…………... 

PESEL……………………..................….........NIP ……………..........................……………….... 

Nazwa banku i nr oddziału……………………………..............................………………………….. 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………..............................…….. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………….......................... 

Urząd Skarbowy (adres) ………………………………………..............................................……… 

III.   Informacje o kwalifikacjach sportowych 

Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ……......……………………………….................................. 

Kategoria wiekowa ……………………………......………………………………………................... 

Nazwa klubu sportowego/stowarzyszenia (w przypadku zawodników zrzeszonych)........................ 

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

Nazwisko i imię trenera klubowego……………………………………………………....................... 

IV.   Informacja o osiągnięciach sportowych w roku ……………. 

1. Proszę wymienić uzyskane miejsce w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawodów  

wraz z informacją o liczbie startujących w konkurencji, w której osiągnięty został wynik sportowy: 

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

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

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

2. Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej w roku poprzedzającym i bieżącym: 

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

.......….……………………………………………………............................................................................... 
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3. Informacje o planach sportowych w …..........…............. roku. 

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

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

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

V.   Oświadczenia: 

1. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Sokółki o okolicznościach mogących mieć 

wpływ na pozbawienie stypendium sportowego ,określonych w § 15 załącznika Nr 1 do Uchwały  

Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie określania szczegółowych zasad 

i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym, krajowym, miedzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie 

sportowy 

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

(podpis zawodnika/opiekuna prawnego) 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Burmistrza Sokółki o okolicznościach 

mogących mieć wpływ na pozbawienie stypendium sportowego, określonych § 15 załącznika Nr 1 do Uchwały 

Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie określania szczegółowych zasad 

i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym, krajowym, miedzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie 

sportowym. 

…………………....…………..…….. 

(podpis i pieczątka wnioskodawcy) 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 

stypendium sportowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eurpojeskiejgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.Nr 119 str 1), w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania 

stypendium sportowego osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, 

krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przyznania i pozbawienia stypendiów sportowych osobom fizycznym 

osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim 

współzawodnictwie sportowym. Potwierdzam prawidłowość danych podanych we wniosku świadoma/ 

świadomy odpowiedzialności karnej. 

Sokółka, dn. …........................................... 

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

Czytelny podpis stypendysty 

5. Aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające, że się jest uczniem bądź studentem. 

W przypadku nie posiadania statusu ucznia bądź studenta zaświadczenie z Powiatowego Urzedu Pracy 

o zerejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych lub oświadczenie o zatrudnieniu. 

6. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy. 
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