
Uchwała nr XLIII/280/09 

Rady Gminy Stoczek Łukowski 

z dnia 24 listopada 2009 r. 
 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania  

oraz określenia wysokości stypendiów sportowych oraz w sprawie 

wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) i art. 22 ust. 2 oraz art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.  

o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) Rada 

Gminy Stoczek Łukowski uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia 

wysokości stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki 

sportowe określa „Regulamin przyznawania, wstrzymywania, cofania  

i określenia wysokości stypendiów sportowych oraz przyznawania wyróżnień   

i nagród za wysokie wyniki sportowe” stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

 

Traci moc uchwała nr XVII/173/08 Rady Gminy Stoczek Łukowski  

z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, 

cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych oraz w sprawie 

wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Andrzej Rosa 



      Załącznik do uchwały nr XLIII/280/09 

      Rady Gminy Stoczek Łukowski 

      z dnia 24.11.2009 

 
„Regulamin przyznawania, wstrzymywania, cofania  

i określenia wysokości stypendiów sportowych  

oraz przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe” 

 

 

§ 1. 

1. Wójt Gminy Stoczek Łukowski z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o 

których mowa w § 9, przyznaje następujące rodzaje stypendiów sportowych oraz 

wyróżnień oraz nagród za wysokie wyniki sportowe: 

1) Stypendia dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika do 18 roku życia; 

2) Stypendia dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika po 18 roku życia; 

3) Wyróżnienia dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika osiągających 

wysokie wyniki sportowe; 

4) Nagrody dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników 

sportowych przez zawodników nie posiadających licencji zawodnika. 

 

§ 2. 

1. Stypendium dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika do 18 roku życia 

może być przyznane osobie spełniającej łącznie następujące kryteria: 

1) do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 18 roku życia, 

2) mieszka na terenie gminy Stoczek Łukowski, 

3) posiada szczególne osiągnięcia indywidualne i w zespole we współzawodnictwie 

sportowym organizowanych w ramach SZS, ZLZS i innych zawodach na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. 

2. Szczególnym osiągnięciem sportowym jest: 

1) na szczeblu powiatowym – zajęcie miejsca od I do III indywidualnie lub  

miejsca I zespołowo, 

2) na szczeblu wojewódzkim – zajęcie miejsca od I do VIII indywidualnie lub miejsca 

od I do III zespołowo, 

3) na szczeblu ogólnopolskim – zajęcie miejsca od I do XII indywidualnie lub miejsca 

od I do V zespołowo 

 

§ 3. 

1. Stypendium dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika  

po 18 roku życia może być przyznane osobie spełniającej łącznie następujące kryteria: 

1) mieszka na terenie gminy Stoczek Łukowski, 

2) jest aktywnym uczestnikiem zajęć w klubie sportowym lub innym stowarzyszeniu 

kultury fizycznej i sportu, 

3) posiada szczególne osiągnięcia indywidualne i w zespole we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

2. Szczególnymi osiągnięciami sportowymi jest: 

1) zajęcie miejsca od I do V indywidualnie lub I miejsca zespołowo na zawodach o 

randze krajowej, 

2) zajęcie miejsca od I do VIII indywidualnie lub od I do III zespołowo na zawodach o 

randze międzynarodowej. 

 



 

 

 

§ 4. 

1. Stypendia określone w § 2 i 3 mogą być przyznane tylko raz w roku tej samej osobie na 

okres maksymalnie 10-ciu miesięcy. 

2. Podstawą ustalenia wysokości stypendiów określonych w § 2 i 3 jest kwota 200 zł zwana 

dalej „podstawą” 

3. Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie brutto: 

1) 75 % podstawy dla zawodników do 15 roku życia, 

2) 100 % podstawy dla zawodników od 15 do 18 roku życia, 

3) 125 % podstawy dla zawodników od 18 roku życia. 

 

§ 5. 

1. Wójt Gminy Stoczek Łukowski na wniosek lub z urzędu może wstrzymać wypłatę 

stypendiów określonych w § 2 i 3 w przypadku: 

1) otrzymania stypendium sportowego od innej jednostki samorządu terytorialnego, 

2) przerwania działalności sportową, w której przyznano stypendium z przyczyn nie 

związanych z uprawianiem sportu, 

3) zawieszenia w prawach i obowiązkach ucznia lub studenta. 

2. Wypłatę stypendiów określonych w § 2 i 3 podejmuje się po ustaniu przyczyny 

wstrzymania ich płatności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

te przyczyny ustały 

 

§ 6. 

1. Wójt Gminy Stoczek Łukowski na wniosek lub z urzędu może pozbawić zawodnika 

stypendium określonego w § 2 i 3 w przypadku: 

1) rezygnacji z działalności sportowej, w której przyznano stypendium z przyczyn nie 

związanych z uprawianiem sportu, 

2) odmówienia udziału w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub 

wyższym, 

3) niesportowego zachowania w czasie zawodów, 

4) utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim. 

2. W razie podjęcia decyzji o pozbawieniu zawodnika stypendium, traci on prawo do 

stypendium od miesiąca następnego po miesiącu doręczenia mu decyzji w tej sprawie. 

 

§ 7. 

1. Wyróżnienia dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika osiągających 

wysokie wyniki sportowe przyznawane są osobie spełniającej łącznie następujące 

kryteria: 

1) mieszka na terenie gminy Stoczek Łukowski, 

2) jest aktywnym członkiem klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego, 

uczniowskiego ludowego klubu sportowego lub aktywnie uczestniczy w rywalizacji 

sportowej w kategorii wiekowej Igrzysk i Gimnazjady, 

3) posiada szczególne osiągnięcia indywidualne i w zespole we współzawodnictwie 

sportowym organizowanych w ramach SZS, ZLZS i innych zawodach na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. 

2. W zależności od osiąganych wyników przyznawane są następujące nagrody: 

1) wyróżnienie I stopnia w kwocie 150 zł za zajęcie od I do III miejsca indywidualnie 

lub I miejsca zespołowo na zawodach na szczeblu powiatowym, 



2) wyróżnienie II stopnia w kwocie 300 zł za zajęcie miejsca od I do VIII indywidualnie 

lub miejsca od I do III zespołowo na zawodach na szczeblu wojewódzkim, 

3) wyróżnienie III stopnia w kwocie 500 zł zajęcie miejsca od I do XII indywidualnie 

lub miejsca od I do V zespołowo na zawodach na szczeblu krajowym. 

3. Wyróżnienie określone w pkt. 2 przyznawane są w formie dyplomu i w formie: 

1) pieniężnej, 

2) zwrotu części kosztów uczestnictwa osoby nagrodzonej w obozie sportowym lub 

szkoleniu podnoszącym jej kwalifikacje sportowej, po okazaniu poświadczonego 

zgłoszenia na obóz sportowy lub szkolenie, 

3) rzeczowej, tj. zakup sprzętu potrzebnego do uprawiania dyscypliny sportowej, po 

okazaniu rachunku na zakup sprzętu. 

 

§ 8. 

1. Nagrody dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników 

sportowych przez zawodników nie posiadających licencji zawodnika przyznawane są 

osobie spełniającej łącznie następujące kryteria: 

1) działa na terenie gminy Stoczek Łukowski, 

2) posiada szczególne osiągnięcia w pracy trenerskiej lub działacza  

w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników we współzawodnictwie 

sportowym 

2. W zależności od osiąganych wyników przyznawane są następujące nagrody: 

1) nagroda I stopnia w kwocie 300 zł za pracę z zawodnikami, którzy osiągają wyniki na 

szczeblu gminnym i powiatowym, 

2) nagroda II stopnia w kwocie 500 zł za pracę z zawodnikami, którzy osiągają wyniki 

na szczeblu wojewódzkim  

3) nagroda III stopnia w kwocie 1000 zł za pracę z zawodnikami, którzy osiągają wyniki 

na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

3. Przyznawane są także nagrody dla osób angażujących się społecznie w rozwój kultury 

fizycznej i życia sportowego na terenie Gminy Stoczek Łukowski. Nagroda taka w 

kwocie 1000 zł przyznawana jest w szczególności za organizowane zajęć sportowo - 

rekreacyjnych, zawodów sportowych oraz społeczne angażowanie się w działalność 

organizacji sportowych lub wspierających rozwój sportu (np. rad sportu wszystkich 

stopni, zrzeszeń lub związków sportowych) 

4. Nagrody określone w pkt. 2 i 3 przyznawane są w formie dyplomu i: 

1) pieniężnej  

2) zwrotu części kosztów uczestnictwa osoby nagrodzonej w obozie sportowym lub 

szkoleniu podnoszącym jej kwalifikacje, po okazaniu poświadczonego zgłoszenia na 

obóz sportowy lub szkolenie, 

3) rzeczowej, tj. zakup sprzętu potrzebnego do uprawiania dyscypliny sportowej lub 

prowadzenia działalności trenerskiej, po okazaniu rachunku na zakup sprzętu. 

 

§ 9. 

1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o którym mowa w § 1 pkt 1 

są: 

1) kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe działające na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, 

poz. 1675 z późn. zm.), 

2) związki sportowe działające na zasadach ustawy z dnia  

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

poz. 1675 z późn. zm.), 



3) szkoły, zespoły oświatowe i uczelnie wyższe, 

4) stowarzyszenia i instytucje, których działalność statutowa obejmuje sport i kulturę 

fizyczną. 

 

 

 

§ 10. 

1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 powinien zawierać: 

1) dane instytucji wnioskującej, 

2) dane osobowe kandydata, 

3) charakterystykę osiągnięć sportowych lub działalności w zakresie sportu i kultury 

fizycznej kandydata, 

4) uzasadnienie wniosku. 

2. Wnioski, o których mowa w pkt 1 można składać przez cały rok. 

3. Stypendia sportowe oraz wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki sportowe 

przyznawane będą do wyczerpania środków przyznanych na ten cel  

w uchwale budżetowej. 

 

§ 11. 

 

1. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie: 

1) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 

2) stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku i nieusunięcia ich przez 

wnioskodawcę w terminie 7 dni od wezwania. 

 

 

 

 


