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UCHWAŁA Nr IV/24/2010 

Rady Miejskiej w Węgorzewie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

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 i Nr 116, 
poz. 1203 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, 
poz. 857, Nr 151, poz. 1014) - Rada Miejska w 
Węgorzewie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Stypendia sportowe z budżetu Gminy, zwane 

dalej stypendiami przyznaje się zawodnikom czynnie 
uprawiającym określoną dyscyplinę sportową osiągającym 
w niej wysokie wyniki we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, w celu wsparcia 
finansowego ich przygotowań i udziału w zawodach 
sportowych. 

 
§ 2. Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy 

łącznie spełniają niżej wymienione kryteria: 
  a) są członkami stowarzyszeń (klubów, sekcji) 

sportowych mających siedzibę i czynnie działających 
na terenie Węgorzewa, 

  b) posiadają licencję lub inny dokument wystawiony 
przez właściwy ogólnopolski związek sportowy 
uprawniający do udziału w zawodach, 

  c) uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą 
systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży, prowadzonym przez właściwe 
ministerstwo, 

  d) osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie 
sportowym opisanym w § 3, 

  e) podczas zawodów reprezentują barwy klubu, o którym 
mowa w pkt a i promują Węgorzewo, 

  f) przestrzegają powszechnie obowiązujących norm 
społecznych i wywiązują się nienagannie ze swoich 
powinności, jako sportowca i członka klubu, w którym 
są zrzeszeni. 

 
§ 3. Do otrzymania stypendium uprawnieni są 

zawodnicy, którzy: 
  a) zajęli medalowe miejsce w zawodach organizowanych 

przez MKOl, światowe i międzynarodowe federacje 
sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy, z 
wyłączeniem weteranów-oldbojów, 

  b) zostali powołani przez właściwy ogólnopolski związek 
sportowy do reprezentacji kraju na Igrzyska 
Olimpijskie, Mistrzostwa Świata lub Europy i nie 
otrzymują stypendium w okresie przygotowawczym z 
macierzystego związku sportowego, 

  c) w wyniku eliminacji ogólnokrajowych uzyskali 
kwalifikacje do udziału w Mistrzostwach Polski lub 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

  d) występują w składach podstawowych drużyn piłki 
nożnej (18 zawodników), piłki siatkowej (12 zawodników), 
piłki ręcznej (14 zawodników) i koszykówki 
(12 zawodników) biorących udział w rozgrywkach 
ligowych organizowanych przez właściwy ogólnopolski 
związek sportowy poczynając od IV ligi piłki nożnej i 
wyżej, oraz I i II ligi piłki siatkowej, ręcznej. 

 
§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na wniosek klubu, w 

którym zrzeszony jest zawodnik względnie władz 
właściwego ogólnopolskiego związku sportowego. 

 
2. Wniosek składa się do Burmistrza Węgorzewa 

31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca i 30 września. 
 
3. Wzór wniosku jest załącznikiem do uchwały. 
 
§ 5. 1. Ustala się następującą wysokość miesięcznego 

stypendium brutto dla jednego zawodnika, który: 
 
  1) zajął miejsce medalowe w zawodach organizowanych 

przez MKOl, światowe i międzynarodowe federacje 
sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy 
na: 
a) Igrzyskach Olimpijskich - do 1 000,00 PLN, 
b) Mistrzostwach Świata - do 700,00 PLN, 
c) Mistrzostwach Europy - do 600,00 PLN, 
d) Mistrzostwach Polski - do 500,00 PLN, 
e) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - do 

200,00 PLN, 
 
  2) są zawodnikami w składzie podstawowym, w 

zespołowych grach sportowych w: 
a) IV lidze piłki nożnej i wyżej /nie więcej niż 

18 zawodników/ - do 200, 00 PLN, 
b) II lidze piłki siatkowej i wyżej /nie więcej niż 

12 zawodników/ - do 200,00 PLN, 
c) II lidze piłki ręcznej i wyżej /nie więcej niż 

14 zawodników/ - do 200,00 PLN, 
 
d) II lidze koszykówki i wyżej /nie więcej niż 

12 zawodników/ - do 200,00 PLN, 
 
  3) zakwalifikowali się do zawodów wymienionych w § 3 

pkt b w wysokości: 
a) Igrzyska Olimpijskie - do 500,00 PLN, 
b) Mistrzostwa Świata - do 300,00 PLN, 
c) Mistrzostwa Europy - do 250,00 PLN, 

 
  4) zakwalifikowali się do zawodów wymienionych w § 3 

pkt c w wysokości do 200, 00 PLN miesięcznie. 
 
 

2. Stypendia określone w ust. 1 pkt 1 i 2 są 
przyznawane na okres od 1 do 12 miesięcy, a określone w 
ust. 1 pkt 3 i 4 są przyznawane na okres od 
zakwalifikowania się do zawodów do czasu ich 
rozegrania. 

 



3. Zawodnik może otrzymać stypendium na kolejne 
okresy. 

 
§ 6. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w 

przypadku: 
  a) zaniedbania przez zawodnika obowiązku realizacji 

procesu szkolenia, 
  b) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez 

właściwy związek sportowy lub stowarzyszenie, 
którego jest członkiem. 

 
§ 7. Stypendium sportowe cofa się zawodnikom, 

którzy: 
  a) zaprzestali uprawniania sportu lub dyscyplin 

sportowych, o których mowa w § 2 i 3, 
  b) zostali dożywotnio zdyskwalifikowani przez władze 

właściwego związku sportowego, 
  c) przestali spełniać którekolwiek z kryteriów 

wymienionych w § 2 i 3. 
 

§ 8. Czasowa niezdolność do udziału w 

przygotowaniach i uczestniczeniu w zawodach 
potwierdzona orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza 
sportowego nie pozbawia zawodnika prawa do otrzymania 
oraz wypłaty wcześniej przyznanego stypendium. 

 
§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego 

zawodnikom opiniuje Zespół ds. stypendiów, zwany dalej 
„Zespołem” powołany na dany rok kalendarzowy 
zarządzeniem Burmistrza Węgorzewa. 

 
2. Zespół przedkłada Burmistrzowi Węgorzewa listę 

kandydatów do stypendiów. 
 

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium 
sportowego dla zawodnika nie jest równoznaczne z 
zapewnieniem jego przyznania. 

 
§ 10. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Węgorzewa na 

drodze zarządzenia. 
 
2. Decyzja Burmistrza Węgorzewa jest ostateczna i 

nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
3. Sposób przekazania środków na stypendia, 

wskazanie ich wysokości, tryb, terminy, płatności i 
obowiązki zawodnika związane z przyznanym stypendium 
określać będzie każdorazowo umowa sporządzona przez 
Burmistrza Węgorzewa z zawodnikiem, któremu zostało 
przyznane stypendium. 

 
§ 11. Roczny limit środków na stypendia zostaje 

określony w uchwale budżetowej na dany rok. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Węgorzewa. 
 
§ 13. Traci moc uchwała Nr XVII/126/2007 Rady 

Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2007 roku w 
sprawie stypendiów sportowych dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Wierzchowski 

 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/24/2010 
Rady Miejskiej w Węgorzewie 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
Data złożenia wniosku …………………….. 
 
Nr wniosku……………… 

Burmistrz Węgorzewa 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika 

 
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

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

Ulica ………………………………………..……nr ……………….................................. 
 
Kod pocztowy ……………...................……....Miejscowość …………………….......... 
 
Nr telefonu……….…...……………….............. 
 
Fax………………………………………............e-mail……………………...................... 
 
Telefon kontaktowy …………………. 

 
 
 



II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA. 

 
1. Nazwisko i imię …………………………………………………………….............................................................................. 
 
2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………........................................................................... 
 
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………….............................................................................. 
 
4. PESEL……………………………………………………………………….............................................................................. 
 
5. NIP …………………………………………………………………………............................................................................... 
 
6. Nr rachunku bankowego ……………………………………………………........................................................................... 
 
7. Uprawiana dyscyplina i konkurencja……………………………………............................................................................... 
 
8. Kategoria wiekowa ………………………………………………………………….................................................................. 
 
9. Klasa sportowa………………………………………………………………………................................................................. 
 
10. Nazwisko i imię trenera ………………………………………………………………............................................................ 
 
11. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika za ostatnie dwa lata, w tym pobierane obecnie - podać rok, 
wysokość i czas przyznania: 
…………………………………………………………………………………………..................................................................... 
……………………………………………………………………………………………................................................................. 

 
III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA (reprezentującego dyscypliny indywidualne 

z 12 ostatnich miesięcy, reprezentującego gry zespołowe z 6 ostatnich miesięcy) 
 

1. Wymienić osiągnięcia sportowe określone w § 3 uchwały. 
 
…………………………………………………………………………………………..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 
2. Przynależność do kadry olimpijskiej/narodowej/wojewódzkiej. 
 
………………………………………………………………………………………........................................................................ 
 
3. Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach i planach sportowych na najbliższy sezon sportowy. 
…………………………………………………………………………………………..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..................................................................... 

 
 

(podpis i pieczątka wnioskodawcy) 
 
 
Załączniki: 
  1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, jak również potwierdzające przynależność zawodnika do klubu 

i ewentualnych kadr wojewódzkiej/ narodowej/olimpijskiej. 
 


