
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2016 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników  

w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej 

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

Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 31 ust. 3. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 r. poz. 176) 

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących 

w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej. 

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość stypendiów sportowych określa 

regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie stypendium zwraca się z wnioskiem którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 

Przewodniczący  

 

 

Roman Cozac 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 3657



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/230/2016 

Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 28 października 2016 r. 

Regulamin określający zasady, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników  

w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej. 

§ 1. Stypendium może być przyznawane dwa razy do roku: na koniec wiosennej i na koniec jesiennej rundy 

rozgrywek na pisemny wniosek klubu zwanego dalej „wnioskodawcą”, w którym zawodnik jest zrzeszony. 

§ 2. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi, który spełnia następujące kryteria: 

1) jest zawodnikiem klubu sportowego działającego na terenie Gminy Lubaczów, 

2) uczestniczy w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej, 

3) osiąga wysokie wyniki sportowe, 

4) posiada pozytywną opinię trenera, 

5) jest zaangażowany w działalność klubu, 

6) zawodnik godnie reprezentuje klub sportowy i Gminę Lubaczów. 

§ 3. 1. Dla określenia wysokości stypendium ustala się kwoty bazowe za udział zawodnika w treningu albo 

meczu w wysokości: 25 zł, 50 zł lub 100 zł. 

2. Propozycję wysokości kwoty bazowej dla zawodnika za jego udział w treningach albo meczach 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku o przyznanie stypendium uwzględniając kryteria określone w § 2. 

3. Wysokość stypendium dla zawodnika jest iloczynem kwoty bazowej określonej zgodnie w ust. 1 i 2 

i liczby jego obecności na treningach albo meczach wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku 

o przyznanie stypendium. 

4. Wysokość stypendium dla zawodnika za poszczególne miesiące rundy rozgrywek nie może przekroczyć 

kwoty 400 zł. 

5. W kwocie stypendium określonej zgodnie z zapisami ust. 3 i 4 zawarte są wszystkie składki i pochodne  

o ile są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 4. 1. Wniosek o stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały składa się Wójtowi Gminy 

Lubaczów w terminie: 

1) do 30 czerwca danego roku budżetowego za okres rundy wiosennej, 

2) do 30 listopada danego roku budżetowego za okres rundy jesiennej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 załącza się: 

1) harmonogram rozgrywek ligowych klasy okręgowej, 

2) komunikat końcowy uwzględniający tabelę na zakończenie ostatnich rozgrywek ligowych. 

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

§ 5. 1. Złożone wnioski ocenia Komisja powołana zarządzeniem Wójta. 

2. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, 

wnioskodawca jest zobowiązany, na wezwanie Komisji, do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do 

ich usunięcia. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie, 
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2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 3, 

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę. 

5. Komisja przedstawia Wójtowi protokół z oceny złożonych wniosków w terminie 21 dni od terminów ich 

składania określonych w § 4 ust. 1. 

§ 6. 1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Lubaczów w drodze zarządzenia. 

2. Na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera się umowę stypendialną z zawodnikiem 

określającą wysokość stypendium, termin i formę wypłaty. 

3. Od decyzji Wójta Gminy Lubaczów w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium nie 

służy odwołanie. 

§ 7. Wykaz zawodników, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega ogłoszeniu 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy 

Gminy Lubaczów wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty. 
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