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UCHWAŁA Nr IV/22/10 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
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 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, zm. Dz. U. Nr 151, 
poz. 1014) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Stypendium sportowe Miasta Kętrzyn, zwane dalej 

stypendium, przyznaje się z budżetu Miasta Kętrzyna 
zawodnikowi będącemu członkiem klubu mającego swoją 
siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, który: 
 
  1) czynnie uprawia określoną dyscyplinę sportową, 
 
  2) osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, 
 
  3) przestrzega obowiązujących norm społecznych i 

wywiązuje się nienagannie ze swoich powinności jako 
sportowiec. 

 
§ 2. Stypendium przyznaje się w celu wspierania 

rozwoju osób szczególnie uzdolnionych sportowo, w 
szczególności w celu wsparcia ich przygotowań do udziału 
w zawodach sportowych. 

 
§ 3. Stypendium może otrzymać sportowiec 

spełniający w roku poprzedzającym ubieganie się o 
stypendium przynajmniej jeden z następujących 
warunków: 
 
  1) zajęcie miejsca od pierwszego do dziesiątego w 

igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, 
mistrzostwach Europy lub igrzyskach paraolimpijskich, 

 
  2) zajęcie miejsca od pierwszego do dziesiątego w 

mistrzostwach Polski, pucharze Polski, ogólnopolskiej 
olimpiadzie młodzieży, 

 
  3) stały udział w meczach drużyny uczestniczącej w 

rozgrywkach ligowych, począwszy od czwartej ligi do 
ekstraklasy seniorskiej włącznie. 

 
§ 4. Stypendium może być przyznane w danym roku 

budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie. 
 

§ 5. Stypendium przyznawane jest na okres do 

12 miesięcy. 
 
§ 6. Ten sam sportowiec może otrzymywać 

stypendium w kolejnych latach budżetowych. 
 
§ 7. Podczas pobierania stypendium z budżetu Miasta 

Kętrzyn zawodnik nie może pobierać stypendium z 
budżetu państwa lub z budżetu innych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 
§ 8. Do złożenia wniosku o przyznanie lub 

pozbawienie stypendium uprawniony jest: 
 
  1) zainteresowany sportowiec, 
 
  2) klub sportowy będący stowarzyszeniem kultury 

fizycznej lub posiadający inną formę osobowości 
prawnej posiadający swoją siedzibę na terenie Miasta 
Kętrzyn, 

 
  3) właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja 

sportowa w danej dyscyplinie sportu, 
 
  4) dyrektor placówki oświatowej z terenu Miasta Kętrzyn, 
 
  5) osoba posiadająca uprawnienia instruktorskie lub 

trenerskie z terenu Miasta Kętrzyn. 
 

§ 9. 1. Stypendia przyznaje lub pozbawia ich Burmistrz 

Miasta Kętrzyn na wniosek podmiotów uprawionych 
wskazanych w § 8 lub z własnej inicjatywy, po 
zasięgnięciu opinii Komisji ds. Stypendiów Sportowych, 
powoływanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyn, zwanej 
dalej Komisją. 

 
2. W skład Komisji wchodzi: dwóch przedstawicieli 

Burmistrza Miasta Kętrzyn, dwóch przedstawicieli Rady 
Miejskiej w Kętrzynie oraz dwóch przedstawicieli Rady 
Sportu Miasta Kętrzyn. 

 
3. Przewodniczącego Komisji wyznacza Burmistrz 

Miasta Kętrzyn. 
 
4. Prace Komisji organizuje przewodniczący. 

Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby. 
 
5. Za pracę w Komisji członkowie nie otrzymują 

wynagrodzenia. 
 
6. Komisja pracuje w obecności co najmniej połowy jej 

składu, a opinie podejmowane są zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym. Z posiedzenia Komisji 
sporządza się protokół. 

 
 
 



7. Do zadań Komisji w szczególności należy: 
 
  1) analizowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie 

stypendium, 
 
  2) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Kętrzyn 

propozycji przyznania stypendiów, celem podjęcia 
decyzji. 

 
8. Liczba i wysokość przyznanych w danym roku 

kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty 
określonej na ten cel w budżecie Miasta Kętrzyn. 

 
9. Decyzja Burmistrza Miasta Kętrzyn dotycząca 

przyznanych stypendiów jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie. 

 
10. Imienny wykaz stypendystów podaje się do 

publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Miasta Kętrzyn 
oraz na stronie internetowej Miasta Kętrzyn. 

 
§ 10. Ustala się wzory wniosków stypendialnych: 

 
  1) wniosek o przyznanie stypendium dla sportowca 

uprawiającego dyscyplinę indywidualną stanowiący 
załącznik numer 1 do uchwały, 

 
  2) wniosek o przyznanie stypendium dla sportowca 

uprawiającego dyscyplinę zespołową stanowiący 
załącznik numer 2 do uchwały. 

 
§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium 

wnioskodawca, o którym mowa w § 8 składa do 
15 stycznia danego roku, a w roku 2011 w ciągu 30 dni od 
dnia wejścia w życie uchwały. 

 
2. W przypadku nie rozdysponowania zaplanowanej w 

budżecie na dany rok kwoty na stypendia sportowe lub jej 
zwiększenia w trakcie roku Burmistrz Miasta może ustalić 
kolejne terminy na składanie wniosków o przyznanie 
stypendium. 

 
3. O ustalonych terminach składania kolejnych 

wniosków Burmistrz Miasta informuje zainteresowane 
osoby w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta 
Kętrzyna. 

 
§ 12. Wniosek o stypendium powinien być 

szczegółowo umotywowany i zaopatrzony w pisemne 
potwierdzenie osiągnięć sportowych osoby kandydującej 
do otrzymania stypendium w postaci dyplomów, 
sprawozdań, podsumowań roku sportowego, protokołów 
meczowych lub protokołów z zawodów, wycinków 
prasowych, zaświadczeń. 

 
§ 13. Do wniosku o przyznanie stypendium należy 

dołączyć: 
 
  1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych sportowca zawartych we wniosku 
dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem 
stypendium, 

 
  2) oświadczenie o tym, że nie pobiera się innego 

stypendium, o którym mowa w § 7, 
 
  3) zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia 

Burmistrza Miasta Kętrzyn o utracie uprawnień do 
otrzymywania stypendium, 

 

  4) zobowiązanie sportowca do zwrotu nienależnie 
pobranego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi 
w przypadku nie poinformowania Burmistrza Miasta 
Kętrzyn o utracie uprawnień do otrzymywania 
stypendium. 

 
§ 14. Burmistrz Miasta Kętrzyn zawiera ze 

sportowcem umowę stypendialną określającą zasady 
wypłacania stypendium. 

 
§ 15. Ustala się następujące wysokości brutto 

miesięcznego stypendium dla sportowca, który zajął 
miejsce medalowe na: 
 
  1) igrzyskach olimpijskich - 1000,00 złotych, 
 
  2) mistrzostwach świata - 700,00 złotych, 
 
  3) mistrzostwach Europy - 600,00 złotych, 
 
  4) mistrzostwach Polski - 500,00 złotych, 
 
  5) zawodach pucharu Polski - 150,00 złotych, 
 
  6) paraolimpiadzie - 300,00 złotych, 
 
  7) ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży - 150,00 złotych. 
 

§ 16. Ustala się następujące wysokości brutto 

miesięcznego stypendium dla sportowca, który stale 
bierze udział w meczach drużyny uczestniczącej w 
rozgrywkach ligowych, począwszy od czwartej ligi do 
ekstraklasy seniorskiej włącznie: 
 
  1) druga liga koszykówki i wyżej (nie więcej niż 

14 sportowców) - 200,00 złotych, 
 
  2) czwarta liga piłki nożnej i wyżej (nie więcej niż 

20 sportowców) - 200,00 złotych, 
 
  3) druga liga piłki ręcznej i wyżej (nie więcej niż 

14 sportowców) - 200,00 złotych, 
 
  4) druga liga piłki siatkowej i wyżej (nie więcej niż 

14 sportowców) - 200,00 złotych, 
 
  5) druga liga tenisa stołowego i wyżej (nie więcej niż 

6 sportowców) - 200,00 złotych. 
 

§ 17. Ustala się następujące wysokości brutto 

miesięcznego stypendium dla sportowca, który zajął 
miejsce od czwartego do dziesiątego włącznie na: 
 
  1) igrzyskach olimpijskich - 500,00 złotych, 
 
  2) mistrzostwach świata - 300,00 złotych, 
 
  3) mistrzostwach Europy - 250,00 złotych. 
 

§ 18. Sportowca pozbawia się stypendium w 

przypadku: 
 
  1) zaprzestania uprawiania sportu, 
 
  2) dożywotniej dyskwalifikacji sportowej, 
 
  3) nie spełniania przez niego kryteriów uprawniających 

do przyznania stypendium, 
 
 



  4) uzyskania przez sportowca statusu sportowca 
kontraktowego otrzymującego wynagrodzenie, 

 
  5) popełnienia czynu karalnego lub naruszającego normy 

społeczne, 
 
  6) odmowy udziału w zawodach sportowych bez podania 

istotnej przyczyny uzasadniającej odmowę, 
 
  7) gdy przestaje być on członkiem klubu sportowego 

mającego siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, 
 
  8) gdy utracił on w sposób trwały zdolność do uprawiania 

sportu, co potwierdzone jest orzeczeniem lekarskim. 
 

§ 19. Pozbawienie stypendium rozpoczyna się od 

miesiąca następującego po miesiącu, w trakcie którego 
nastąpił przypadek będący podstawą pozbawienia 
zawodnika stypendium. 

 
§ 20. Sportowcowi, który jest czasowo niezdolny do 

uprawiania sportu i niezdolność ta została potwierdzona 
właściwym orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane 
stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż 
przez 2 miesiące. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Burmistrz Miasta Kętrzyn po zasięgnięciu opinii Rady 
Sportu Miasta Kętrzyn. 

 
§ 21. Sprawy nieuregulowane wprost niniejszą 

uchwałą, a budzące wątpliwość, rozstrzyga Burmistrz 
Miasta Kętrzyn w sposób nie naruszający postanowień 
niniejszej uchwały. 

 
§ 22. Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Kętrzyn. 
 
§ 23. Traci moc uchwała Nr LXX/375/10 Rady 

Miejskiej wq Kętrzynie z dnia 26.08.2010 r. w sprawie 
określenia warunków oraz trybu przyznawania, 
wstrzymywania, cofania i określania wysokości 
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie (Dz./Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 146, 
poz.1915 z 21.09.2010 r.). 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 
Stanisław Wachnik 

 

 
 
 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/22/10 
Rady Miejskiej w Kętrzynie 
z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium dla sportowca uprawiającego dyscyplinę indywidualną 

 
 
Imię sportowca ………………………………………………………………………………............................................................. 

 
Nazwisko sportowca …………………………………………………………………………............................................................ 
 
Uprawiana dyscyplina sportowa …………………………………………………………….......................................................... 

 
Przynależność klubowa ……………………………………………………………………….......................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 
Osoba/instytucja składająca wniosek ………………………………………………………........................................................ 

 
…………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 
Miejsce podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży ………………………………………................................................... 

 
Miejsce podczas mistrzostw Polski …………………………………………………………......................................................... 

 
Miejsce podczas pucharu Polski …………………………………………………………….......................................................... 

 
Miejsce podczas mistrzostw Europy …………………………………………………………....................................................... 

 
Miejsce podczas mistrzostw świata …………………………………………………………........................................................ 

 
Miejsce podczas igrzysk olimpijskich ………………………………………………………........................................................ 

 
Miejsce podczas igrzysk paraolimpijskich …………………………………………………........................................................ 

 
Czas startu ……………………………………………………………………………………............................................................. 

 
 



 
Termin złożenia wniosku ……………………………………………………………………............................................................ 

 
Uzasadnienie wniosku …………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………... 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………... 
……………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………......................................................................................... 
 
Załączniki do wniosku 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………... 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………... 
……………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr IV/22/10 
Rady Miejskiej w Kętrzynie 
z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium dla sportowca uprawiającego dyscyplinę zespołową 

 
Imię sportowca ………………………………………………………………………………............................................................. 

 
Nazwisko sportowca …………………………………………………………………………........................................................... 

 
Uprawiana dyscyplina sportowa …………………………………………………………….......................................................... 

 
Przynależność klubowa ……………………………………………………………………….......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 
Osoba/instytucja składająca wniosek ………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 
Udział w rozgrywkach ligowych ……………………………………………………………........................................................... 

…………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 
Czas startu ……………………………………………………………………………………............................................................. 

 
Termin złożenia wniosku ……………………………………………………………………............................................................ 

 
Uzasadnienie wniosku …………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………... 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………... 
……………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 
Załączniki do wniosku 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………... 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………... 
……………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 


