
 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/202/09 

RADY GMINY KORCZYNA 

z dnia 23 września 2009 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 

stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 

181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 

223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 2 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 

kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, 

poz. 206, Nr 171, poz. 1208), Rada Gminy Korczyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, określający warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i 

pozbawiania stypendiów: 

1) stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, zameldowanym na pobyt stały na terenie 

Gminy Korczyna - zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubie sportowym, 

2) stypendia sportowe są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i osiągnięć 

w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia, 

3) stypendium może otrzymać zawodnik, posiadający licencję zawodnika, biorący udział we współzawodnictwie 

sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który: 

a) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski, lub, 

b) został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, lub, 

c) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub, 

d) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub, 

e) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez krajowe i 

międzynarodowe związki sportowe, 

4) warunki określone w ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach 

drużynowych, 

5) stypendium wynosi od 200 do 500 zł miesięcznie, jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane w 

terminie do końca każdego miesiąca, na które zostało przyznane, 

6) stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego, w którym jest on 

zrzeszony, 

a) we wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika, 

b) do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy oraz dokumenty 

potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia, 

c) wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 

d) wniosek o stypendium sportowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Korczynie, w terminach: do 

końca kwietnia oraz do końca października, 

e) w sytuacjach szczególnych wójt gminy Korczyna może wyznaczyć inny termin na składanie wniosków o 

przyznanie stypendium sportowego. 

7) stypendium przyznawane jest pod warunkami określonymi w ust. 3, które wystąpiły w okresie nie większym 

niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, 



8) stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Korczyna a 

zawodnikiem, 

9) wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub w kasie Urzędu 

Gminy w Korczynie, 

10) stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Wójt Gminy Korczyna na wniosek, o którym mowa w ust. 6, po 

zasięgnięciu opinii komisji ds. stypendiów sportowych, 

11) komisję ds. stypendiów sportowych powołuje Wójt Gminy Korczyna. W skład komisji stypendialnej wchodzą: 

a) zastępca Wójta Gminy Korczyny jako przewodniczący; 

b) dwóch członków – radnych Rady Gminy Korczyna; 

c) jeden członek – merytoryczny pracownik jednostki organizacyjnej Gminy Korczyna, 

12) do zadań komisji ds. stypendiów sportowych należy: 

a) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium; 

b) ustalenie liczby stypendystów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w 

budżecie gminy; 

c) ustalenie wysokości stypendiów z uwzględnieniem spełnionych warunków, o których mowa w ust. 6; 

d) opiniowanie projektu decyzji Wójta o wstrzymaniu, wznowieniu lub pozbawieniu stypendium. 

13) protokół posiedzenia komisji wraz z listą pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do stypendium 

przewodniczący komisji przedstawia Wójtowi Korczyny celem podjęcia decyzji w sprawie przyznania 

stypendiów, 

14) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy komisji Wójt zarządza ponowne rozpatrzenie zgłoszonych 

wniosków przez komisję, 

15) zawodnik może zostać pozbawiony stypendium sportowego w przypadku: 

a) zaniedbywania prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszania obowiązujących regulaminów - 

związku sportowego; 

b) nałożenia kary dyscyplinarnej przez jedną z wymienionych organizacji: związek sportowy lub macierzysty klub 

sportowy; 

c) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu; 

d) naruszenia przepisów prawa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, 

16) stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli: 

a)  zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego; 

b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego zgodnie z 

regulaminem tego związku lub przez inne właściwe stowarzyszenie, 

17) wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaleniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna. 

§ 3.  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

Władysław Pelczar 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały Nr XXVI/202/09 

Rady Gminy Korczyna 

z dnia 23 września 2009 r. 

______________________ 

(data złożenia wniosku) 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

 

________________________________________________________________________________________ 

(imię, imiona, nazwisko kandydata do stypendium) 

 

________________________________________________________________________________________ 

(adres zamieszkania, telefon kandydata do stypendium) 

 

________________________________________________________________________________________ 

(Nr dowodu osobistego, wydany w dniu) 

 

_______________________________     _______________________________ 

(PESEL)         (NIP) 

 

_______________________________ 

(podpis kandydata do stypendium) 

 

Uzupełnienie wniosku w przypadku niepełnoletnich uczniów 
 

__________________________      ___________________________ 

__________________________      ___________________________ 

__________________________      ___________________________ 

__________________________      ___________________________ 

(imię, nazwisko, adres zamieszkania,       (imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

telefon opiekuna prawnego kandydata      telefon opiekuna prawnego kandydata 

do stypendium)        do stypendium) 

 

 

_________________________        ___________________________ 

(Nr dowodu osobistego, wyd., w dniu)     (Nr dowodu osobistego, wyd., w dniu) 

 

________________________      ___________________________ 

(Pesel)         (Pesel) 
_________________________      ___________________________ 

(NIP)          (NIP) 
_________________________      ___________________________ 

(podpis)                   (podpis) 

 

Klub sportowy /pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem/: 

  

  

Należy wypełnić w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem: 



Pełna nazwa szkoły lub uczelni /wraz z adresem i telefonem/: 

  

  

Klasa/rok: 

Opinia szkoły/uczelni /proszę dołączyć informacje w formie załącznika do wniosku/ 

 

 

 

Wybitne osiągnięcia w kulturze fizycznej, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach, turniejach 

i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (wzór - 

proszę dołączyć informacje w formie załącznika do wniosku): 

 

 

Lp. 

Nazwa imprezy 

 (olimpiady, 

zawodów...) 

Miejsce 

 (olimpiady, 

zawodów...) 

Data 

 (olimpiady, 

zawodów...) 

Dyscyplina Osiągnięcie (miejsce...) 

            

            

Kategoria /niepotrzebne skreślić/:             junior młodszy lub kadet, junior, senior  

Uzyskana klasa sportowa: 

Dotychczas otrzymane stypendia:  

  

  

  

  

Wnioskodawca:  

 

 

 

........................................................................... 
podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 

stypendium sportowego przez Wójta Gminy Korczyna, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

 

 

 

.........................................…. 
miejscowość, data 

  

 

..................................................... 
podpis zawodnika 

 

 

 

 

 

 



Opinia Komisji Stypendialnej (Komisja wypełnia po złożeniu wniosku) 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

................................................................... 
podpis Przewodniczącego Komisji 

 

 

Decyzja Wójta Gminy Korczyna: 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

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

podpis Wójta 

 

 

 

 

 

1. Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki kandydata 

w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, poświadczone za 

zgodność z oryginałem oraz plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy. 

 

 

2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wyniki w sporcie kwalifikowanym należy składać 

w Urzędzie Gminy w Korczynie, ul. Rynek 18a, pok. 13. 
 

 

 

 

 

 

 


