
UCHWAŁA NR XXIX/265/2016
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości 
stypendiów sportowych Gminy Krokowa

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku
z art. 31  ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, z póź. zm.)
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów 
sportowych Gminy Krokowa  w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 460



Załącznik do Uchwały Nr XXIX/265/2016 

Rady Gminy Krokowa 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

 

Zasady przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów  

sportowych Gminy Krokowa 

 § 1. 1.  Stypendium może otrzymać zawodnik do 25 roku życia zamieszkały na terenie Gminy 

Krokowa, który uprawia dyscyplinę sportu we współzawodnictwie sportowym organizowanym 

przez: 

- Związek  Sportowy podlegający Ministerstwu Sportu lub podmioty działające z jego  

upoważnienia; 

 - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy; 

- Akademicki Związek Sportowy. 

§ 2. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników 

sportowych, o których mowa w § 1  zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się  

o przyznanie stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego, wskazanego  

w składanym wniosku i potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez właściwy związek 

sportowy. 

 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać jedynie wskazanie najwyższego 

wyniku sportowego, na podstawie którego zawodnik ubiega się o przyznanie stypendium, wraz 

z określeniem: pełnej nazwy zawodów, terminu i miejsca rozegrania, kategorii wiekowej  

i konkurencji, w której został uzyskany.  

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać właściwe kluby sportowe lub zawodnicy.  

2. Wnioski powinny zawierać:  

1) imię i nazwisko zawodnika;  

2) datę urodzenia zawodnika;  

3) adres zamieszkania zawodnika na terenie Gminy Krokowa, nr telefonu kontaktowego lub e-

mail, w przypadku składania wniosku przez klub sportowy również adres siedziby klubu, 

telefon kontaktowy oraz e-mail klubu;  

4) dokumenty potwierdzające uzyskanie wyniku sportowego, o którym mowa w § 1 ust. 2  oraz 

przynależność klubową zawodnika lub jej brak;  

5) zobowiązanie do informowania biura Urzędu Gminy Krokowa właściwego w sprawach 

kultury fizycznej o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium; 6) w przypadku 

wniosków składanych przez klub sportowy - kserokopię aktualnego odpisu klubu z Krajowego 

Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny  
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z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany  

i potwierdzony za zgodność z oryginałem;  

7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załączonych do niego 

dokumentach,  

3. Wnioski składa się w terminie do 28 lutego uwzględniając wysokie wyniki sportowe 

osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego. 

4. O przyjęciu wniosku o przyznanie stypendium decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Gminy Krokowa. 

5. Wnioski złożone bez zachowania terminu nie będą rozpatrywane. 

§ 4. 1. Stypendium sportowe przyznaje się w formie pieniężnej.  

2. Wysokość stypendium sportowego jest uzależniona od osiągniętego wysokiego wyniku 

sportowego, kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Krokowa oraz od liczby 

zawodników/zespołów spełniających warunki do otrzymania stypendium sportowego, jednak 

nie może wynosić mniej niż:  

- 200,00 zł brutto i nie więcej niż 3 000,00 zł brutto w konkurencjach indywidualnych,  

- 500,00 zł brutto i nie więcej niż 4 000 zł brutto dla zespołu/drużyny. 

§ 5. 1. Liczba i wysokość oraz okres przyznania stypendiów w danym roku kalendarzowym jest 

każdorazowo określana w zależności od wysokości kwoty środków finansowych na ten cel 

zatwierdzonych w budżecie Gminy Krokowa. 

 2. Wykaz zawodników, uprawiana dyscyplina sportowa, nazwa klubu sportowego  

(w przypadku zawodników zrzeszonych), uzyskany wynik sportowy, wysokość przyznanych 

zawodnikom stypendiów oraz okres przyznania podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 

Gminy Krokowa.  

§ 6. 1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Krokowa.  

2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, Wójt Gminy Krokowa zasięga opinii Komisji 

Stypendialnej Rady Gminy Krokowa , zwanej dalej Komisją.  

3. w skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

- członkowie Komisji Rady Gminy Krokowa właściwej ds. oświaty;  

 - dyrektorzy lub wicedyrektorzy gimnazjów z terenu Gminy Krokowa;   

- przedstawiciel Wójta Gminy Krokowa. 

- członek prezydium Rady Gminy Krokowa 
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§ 7. 1.  Stypendium sportowe może być przyznane na okres do 12 miesięcy. 

2. Przyznane stypendia nie podlegają rewaloryzacji i wypłacane są jednorazowo  

do dnia 30 marca każdego roku, na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy. 

 3. Przyznane stypendia nie podlegają zwiększeniu w związku z uzyskaniem przez zawodnika,  

w okresie jego pobierania, wyższego wyniku sportowego.  

§ 8. 1.  Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania Gminy Krokowa.  

2. Zawodnik zobowiązuje się do promocji Gminy Krokowa poprzez np. umieszczenie herbu 

Gminy Krokowa na swojej garderobie sportowej, wywieszenie herbu gminy  

lub w innej formie. 

§ 8. 3. Zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli w okresie jego pobierania:  

1) nie realizuje programu szkoleniowego, zaprzestał startów lub treningów;  

2) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego  

lub w statucie klubu sportowego;  

3) nie spełnia warunków, o którym mowa w § 1 

4) rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię Gminy Krokowa,  

w tym w szczególności został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;  

5) zrzekł się pobierania stypendium.  

§ 8. 4. Zawodnika można  pozbawić stypendium jeżeli w okresie jego pobierania  utracił 

zdolność do uprawiania sportu w swojej dyscyplinie przez okres powyżej 6 miesięcy, 

potwierdzony orzeczeniem lekarskim. 
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