
 

 

UCHWAŁA NR LXIV/440/2018 

RADY GMINY EŁK 

z dnia 30 marca 2018 r. 

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, 

poz. 857 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się: okresowe stypendia sportowe. 

§ 2. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów określa załącznik               

nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. Środki finansowe na wypłatę stypendiów, nagród i wyróżnień zapewnia się w budżecie Gminy Ełk. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Ełk 

Mirosław Radywoniuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 2133



Załącznik do Uchwały Nr LXIV/440/2018 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 30 marca 2018 r. 

 

Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów. 

§ 1. 1) Okresowe stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, przyznawane są zawodnikom osiągającym 

wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy spełniają 

jednocześnie następujące kryteria: 

a) są członkami Stowarzyszenia lub Klubu sportowego, którego siedzibą jest Gmina Ełk, 

b) zobowiążą się pisemnie do promocji Gminy Ełk poprzez: 

i) informowanie o przyznanym im statusie stypendysty Gminy Ełk, 

ii) umieszczenie herbu Gminy Ełk na odzieży sportowej zawodnika na ogólnie przyjętych zasadach, o ile 

nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego 

klub lub związek sportowy. 

2) Za podstawę ustalania wysokości stypendiów sportowych przyjmuje się minimalne miesięczne 

wynagrodzenie za pracę, ustalane ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz.U. nr. 200, poz. 1679 ze zm.), obowiązujące na dzień 1 stycznia roku, na który przyznawane są 

stypendia. 

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendia mogą być przyznawane, także zawodnikom 

trenującym w klubach poza Gminą Ełk, którzy będąc mieszkańcami Gminy Ełk, swoimi wysokimi 

osiągnięciami we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym promują Gminę Ełk. 

§ 3. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu 

sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportowej. 

§ 4. Stypendium ma charakter finansowej pomocy indywidualnej, realizowanej w miesięcznych ratach, 

których wysokość nie może przekraczać 100% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. 

§ 5. Stypendium przyznawane jest na okres, do jednego roku kalendarzowego. 

§ 6. Stypendium przyznawane jest w oparciu o kryteria wymienione w § 15 i wyniki sportowe uzyskane 

przez zawodnika w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium. 

§ 7. Przyznanie stypendium zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród i wyróżnień. 

§ 8. Podstawą wypłaty stypendium sportowego jest umowa zawarta ze stypendystą. 

§ 9. 1) W celu oceny formalnej i zaopiniowania wniosków powołuje się Kapitułę do spraw przyznawania 

stypendiów, zwaną dalej „Kapitułą”, w skład której wchodzą: 

a) Przewodniczący Rady Gminy Ełk - Przewodniczący Kapituły; 

b) Sekretarz Gminy - Zastępca Przewodniczącego Kapituły; 

c) Zastępca Wójta Gminy Ełk. 

2) Kapituła, o której mowa w ust.1, jest organem opiniodawczo-doradczym Wójta Gminy Ełk. 

§ 10. 1) Posiedzenia Kapituły zwołuje i jej obrady prowadzi Przewodniczący Kapituły lub jego Zastępca. 

2) Posiedzenie Kapituły uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej dwóch członków składu 

osobowego Kapituły. 

3) Opinie Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

4) W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady Kapituły. 

5) Członkowie Kapituły reprezentujący wnioskodawcę nie biorą udziału w głosowaniu nad złożonym przez 

siebie wnioskiem. 

6) Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie. 

7) Członków Kapituły obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej pracy Kapituły. 
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§ 11. 1) Ostateczną decyzję w sprawie listy stypendystów na wniosek Kapituły podejmuje Wójt Gminy Ełk. 

2) Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie. 

3) Listę stypendystów zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ełk. 

4) Wójt Gminy Ełk zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku kalendarzowym 

§ 10. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia są: 

1) zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, w których zrzeszony jest zawodnik, 

2) związek sportowy lub organizacja zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych, 

3) Wójt Gminy Ełk może przyznać stypendia z własnej inicjatywy. 

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

1) dane osobowe zawodnika, 

2) uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informacje o osiągnięciach kandydata w zakresie sportu 

i zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydanej przez właściwy dla danej dyscypliny polski lub 

okręgowy związek sportowy, 

3) dane osobowe wnioskodawcy, 

4) zobowiązanie wnioskodawcy i zawodnika do informowania Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu 

Gminy Ełk o zaistniałych okolicznościach, prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia stypendium, 

5) informacje o źródle i okresie pobierania innych stypendiów, 

6) w przypadku zatrudnienia, zaświadczenie z zakładu pracy lub pobierania nauki, aktualne zaświadczenie ze 

szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt, 

7) oświadczenie klubu lub stowarzyszenia sportowego o przynależności tego zawodnika do wskazanego przez 

wnioskodawcę klubu sportowego, 

8) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu 

przyznania stypendium. 

§ 12. Wnioski o przyznanie stypendiów można składać w ciągu całego roku. Wzór wniosku stanowi 

załącznik do niniejszych zasad. 

§ 13. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni. 

§ 14. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) wycofania przez wnioskodawcę, 

2) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

§ 15. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który: 

1) osiągnął następujące wyniki sportowe: 

a) w dyscyplinach zespołowych: zakwalifikował się do kadry I-szego zespołu reprezentującego klub 

w oficjalnych rozgrywkach lub zakwalifikował się do kadry Polski, 

b) w dyscyplinach indywidualnych: zajął od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach 

Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata lub zajął 

od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy oraz 

Mistrzostwach Polski i Regionu. 

2) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzega obowiązujących przepisów sportowych. 

§ 16. Wójt Gminy Ełk wstrzymuje wypłatę przyznanego stypendium zawodnikowi, który niewłaściwie 

realizuje bądź całkowicie zaniedbuje realizację programu szkolenia, albo została na niego nałożona kara 

dyscyplinarna przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest 

członkiem. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2133



§ 17. Wójt Gminy Ełk cofa przyznane stypendium, zawodnikowi który: 

1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został czasowo bądź dożywotnio 

zdyskwalifikowany, 

2) zmienił barwy klubowe, zostając członkiem stowarzyszenia sportowego działającego i zarejestrowanego 

poza Gminą Ełk, z zastrzeżeniem § 2, 

3) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, 

4) naruszył przepisy prawa, 

5) naruszył ogólno przyjęte normy moralne. 

§ 18. Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie, zawartej z zawodnikiem, umowy stypendialnej, 

określającej prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania lub cofnięcia przyznanego stypendium. 

§ 19. 1) Stypendia mogą być przyznawane jako: 

a) stypendia I stopnia – do wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

b) stypendia II stopnia – do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

2) Kwoty stypendiów zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/440/2018 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym 

 

I. Dane wnioskodawcy 

1. Nazwa wnioskodawcy: 

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

2. Dane teleadresowe: 

Ulica ……………………………………………………....……………….. nr ……………………………. 

Kod pocztowy  ..… - ……..…   Miejscowość ……….……..……………….……………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………..…………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………………………………………….. 

.………………………………...….. 

(podpis wnioskodawcy) 
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II. Dane osobowe zawodnika: 

1. Imiona i nazwisko…………………………………………………………..……………………………….. 

Nazwisko rodowe…………………………………………..……………….………………………………….. 

2. Imiona rodziców…………………………………………………………...…........................................... 

3. Data i miejsce urodzenia ………………………………..…………………………………………………… 

4. Adres zameldowania ……………………………………………………….……………………………….. 

5. Adres zamieszkania ………………………………………….………………………………………………. 

6. PESEL…………………………………….. NIP ………………………………………………………….. 

7. Nazwa banku i nr oddziału…………………………………………………………………………………… 

8. Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………….. 

9. Telefon kontaktowy………………………………………………………..………………………………… 

10. Nazwa urzędu skarbowego……………………………………………….………………………………… 

III. Informacje o kwalifikacjach sportowych 

1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ………………………………….…............................................... 

2. Kategoria wiekowa  ………………………………………………...……………………………………….. 

3. Klasa sportowa……………………………………………………….………………………………………… 

4. Nr licencji zawodniczej ……………………………………………..………………………………………. 

5. Nazwisko i imię trenera klubowego…………………………………………………………………………. 

6. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika w ostatnich dwóch latach - podać rok, wysokość i czas 

przyznania…………………………………………..……………………………………………………………

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

7. Informacje o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki 

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

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

IV. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku ………….. 

1. Proszę wymienić uzyskane miejsce w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawodów: 

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

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

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

2. Informacje o planach sportowych w roku ………………………………… 

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

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

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

Oświadczenie klubu lub stowarzyszenia o przynależności zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę 

klubu sportowego 

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

V. Oświadczenia: 

1. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Ełk o okolicznościach mogących mieć 

wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego. 

…………………………………… 

(podpis zawodnika) 
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2. Oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do 

publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego. 

…………………………………… 

(podpis zawodnika) 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Ełk o okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego. 

…………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

4. Oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku i wypowiedzi pracownika 

w środkach masowego przekazu w ramach promocji gminy w związku z przyznaniem stypendium sportowego. 

…………………………………… 

(podpis zawodnika) 
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