
 

 

UCHWAŁA NR 102/XVI/16 

RADY GMINY KIWITY 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych 

zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2016 poz. 176 z póź.zm) Rada 

Gminy Kiwity uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Wójt Gminy Kiwity, na wniosek uprawnionych podmiotów określonych w § 4 przyznaje w drodze 

decyzji indywidualne stypendia sportowe szczególnie uzdolnionym zawodnikom zamieszkującym Gminę 

Kiwity lub reprezentującym kluby sportowe działające na terenie Gminy Kiwity  w dyscyplinach sportowych, 

w kategoriach młodzieżowych określonych przez poszczególne polskie związki sportowe. 

2. Stypendium sportowe może być przyznane za osiąganie wysokich wyników sportowych , zawodnikom 

zrzeszonym w klubach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1) nie ukończyli 21 roku życia; 

2) są medalistami minimum szczebla wojewódzkiego w swojej kategorii wiekowej  lub są członkami kadry 

narodowej, a w przypadku gier zespołowych reprezentowali minimum województwo w oficjalnych rozgrywkach; 

3) biorą udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej w swoich 

kategoriach  wiekowych (o ile takie są prowadzone). 

§ 2. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 12 miesięcy  

tj. od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia danego roku kalendarzowego. 

Rozdział 2. 

Tryb przyznania stypendium 

§ 3. Podstawowym kryterium przyznawania stypendium jest reprezentowany przez stypendystę poziom sportowy. 

§ 4. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek: 

1) klubu sportowego, do którego należy zawodnik, 

2) właściwego związku  sportowego, 

3) zawodnika,  po uzyskaniu pozytywnej opinii klubu sportowego, do którego należy. 

§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje: 

1) dane wnioskodawcy, 

2) dane osobowe kandydata na stypendystę, informację o osiągnięciu sportowym kandydata, kwalifikującym 

go do uzyskania stypendium, 
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4) dokument właściwego związku sportowego potwierdzający uzyskane osiągnięcie zawodnika w dyscyplinach 

indywidualnych, za które ma być przyznane stypendium lub opinia klubu sportowego, do którego zawodnik 

przynależy wraz z wyszczególnieniem osiągnięć zawodnika, 

5) oświadczenie klubu o przynależności i reprezentowaniu przez zawodnika klubu sportowego, 

6) zobowiązanie do informowania Urzędu Gminy Kiwity o zaistniałych okolicznościach skutkujących 

wstrzymaniem stypendium. 

§ 6. Pisemne wnioski o przyznanie stypendium składane są w sekretariacie Urzędu Gminy Kiwity, Kiwity 28, 

11-106 Kiwity, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego przyznanie stypendium. 

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

wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania  

do ich usunięcia. 

§ 8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku : 

1) złożenia wniosku po terminie, 

2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w §6 

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę. 

§ 8. Stypendium sportowe ma charakter uznaniowy , od którego nie przysługuje odwołanie. 

§ 9. Podstawą przyznania stypendium jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Kiwity a stypendystą ,  

a w przypadku zawodnika niepełnoletniego z jego ustawowym przedstawicielem lub opiekunem prawnym. 

§ 10. Stypendium przyznawane jest ze środków finansowych zagwarantowanych w budżecie Gminy Kiwity. 

§ 11. Wypłata stypendium następuje do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia. 

Rozdział 3. 

Pozbawianie i zwrot stypendium sportowego 

§ 12. Zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli: 

1) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 

2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia. 

§ 13. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności 

zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia 

się go stypendium. 

§ 14. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania 

okoliczności, o których mowa w § 12. 

§ 15. O pozbawieniu stypendium Wójt Gminy Kiwity zawiadamia na piśmie zawodnika oraz Jego 

macierzysty klub sportowy. 

§ 16. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi wraz z odsetkami 

ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Kiwity 

Cezary Alchimowicz 
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