
UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 31 ust. 1 
oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263, poz. 1669) Rada Gminy 
w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych 
(świadczeń okresowych) dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. Stypendium sportowe przyznaje się osobie fizycznej, która uprawia dyscyplinę sportu uznaną za 
znaczącą dla Gminy Ustronie Morskie, jest mieszkańcem Gminy Ustronie Morskie oraz uzyskała wysokie 
wyniki sportowe (dalej jako zawodnik).

§ 3. Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Ustronie Morskie są: piłka nożna, piłka 
ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, hokej, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, tenis ziemny, 
tenis stołowy, badminton, kolarstwo, szachy, gimnastyka, sporty wodne i zimowe, jeździectwo.

§ 4. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:
1) I-X miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, 

Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Europejskich, Uniwersjadach, Akademickich 
Mistrzostwach Świata, klasyfikacji generalnej w zawodach cyklu Pucharu Świata lub Pucharu Europy;

2) powołanie do kadry narodowej;
3) I-X miejsce w Mistrzostwach Polski organizowanych przez polskie związki sportowe znajdujące się 

w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
4) I-III miejsce w Mistrzostwach Województwa, w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w igrzyskach dzieci.

§ 5. 1. Prawo do stypendium ustala się na czas określony, nie dłuższy niż 10 miesięcy, obejmujący rok 
budżetowy, na podstawie wyników sportowych osiągniętych w roku poprzednim.

2. Miesięczna wysokość stypendium sportowego wynosi odpowiednio:
1) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 1 uchwały – 400,00 zł brutto za miesiąc;
2) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 2 uchwały – 350,00 zł brutto za miesiąc;
3) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 3 uchwały – 300,00 zł brutto za miesiąc;
4) za osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 4 uchwały – 100,00 zł brutto za miesiąc.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników 
sportowych, stypendia nie podlegają sumowaniu, a zawodnikowi przyznaje się jedno stypendium w wyższej 
wysokości.
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§ 6. Trenerom zawodników, o których mowa w § 2 , może być przyznana jednorazowa nagroda finansowa 
lub rzeczowa.

§ 7. 1. Ustalenie prawa do stypendium sportowego oraz nagrody , w tym ich wypłaty następuje z inicjatywy 
Wójta Gminy Ustronie Morskie lub na wniosek:

1) klubu sportowego lub stowarzyszenia, w którym zrzeszony jest zawodnik;
2) władz właściwego ogólnopolskiego lub okręgowego związku sportowego;
3) szkoły, do której uczęszcza kandydat do stypendium;
4) pełnoletniej osoby fizycznej, która jest kandydatem do stypendium;
5) rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego kandydata do stypendium.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium, lub nagrody stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.
3. Wniosek o przyznanie stypendium oraz nagrody za wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim przy ul. Rolnej 2 w okresie od 
1 stycznia do końca lutego każdego roku.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium oraz nagrody należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków określonych w § 2 niniejszej uchwały oraz zgodę zawodnika, trenera i Wnioskodawcy 
niebędącego jednocześnie zawodnikiem na przetwarzanie danych osobowych  w celach związanych  
z przyznaniem stypendium zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku lub złożenia wniosku bez 
wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienie do stypendium sportowego, lub nagrody Wójt 
Gminy Ustronie Morskie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od 
daty doręczenia wezwania.

6. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie;
2) nie ustosunkowania się w wyznaczonym terminie do wezwania, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

7. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz nagrody weryfikuje i opiniuje pod kątem spełnienia 
wymogów określonych w niniejszej uchwale komisja właściwa ds. sportu Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

8. Z dokonanej weryfikacji komisja sporządza protokół, który przedkłada Wójtowi Gminy Ustronie 
Morskie.

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego lub nagrody.
§ 8. 1.  Decyzję o  przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium lub nagrody podejmuje Wójt Gminy 

Ustronie Morskie w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały, z uwzględnieniem opinii komisji, o której 
mowa w § 7 ust. 7 uchwały.

2. Wójt Gminy Ustronie Morskie przyznaje stypendia sportowe oraz nagrody w ramach środków 
przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Ustronie Morskie na dany rok.

3. Wykaz osób otrzymujących stypendium sportowe oraz nagrody podlega ogłoszeniu na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

4. O przyznaniu stypendium, oraz nagrody Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje zawodnika, trenera 
i Wnioskodawcę niebędącego jednocześnie zawodnikiem, w formie pisemnej.

§ 9. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy, w terminie do ostatniego dnia danego 
miesiąca, począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

§ 10. 1. Wójt Gminy Ustronie Morskie może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek podmiotów 
wymienionych w § 7 ust. 1 uchwały lub z urzędu, po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania:

1) zawodnik nie realizuje lub zaniedbuje realizację programu szkoleniowego, zaprzestał uprawniania sportu 
lub nie bierze udziału w treningach lub w zawodach sportowych z przyczyn innych niż zdrowotne;

2) zawodnik został trwale wykluczony z grupy realizującej program szkoleniowy, drużyny, zawieszony 
w prawach członkowskich, pozbawiony praw zawodnika lub zdyskwalifikowany;

3) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;
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4) zawodnik naruszył przepisy antydopingowe określone przez krajowe i międzynarodowe organizacje 
sportowe;

5) zawodnik popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym 
orzeczeniem sądu;

6) zawodnik został ukarany dyscyplinarnie;
7) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego 

lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na utratę dobrego imienia Gminę Ustronie Morskie lub klub 
sportowy;

8) zawodnik przestał być mieszkańcem Gminy Ustronie Morskie.
2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wójt Gminy Ustronie Morskie może 

wysłuchać zawodnika i umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Dopuszcza się złożenie wyjaśnień w formie 
pisemnej lub ustnej.

3. Wnioskodawca, a także zawodnik niebędący jednocześnie wnioskodawcą, może informować Wójta 
Gminy Ustronie Morskie o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia zawodnika 
stypendium sportowego.

4. Pozbawienie prawa do stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, 
w którym nastąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

5. O pozbawieniu stypendium sportowego, Wójt Gminy Ustronie Morskie zawiadamia pisemnie zawodnika 
oraz podmiot, który złożył wniosek.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 12. Traci moc uchwała nr XLIV/316/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 05 listopada 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/29/2019 

Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 24.01.2019r. 

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Gminy Ustronie Morskie dla osób 

fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym 

 

 

I. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA, OSOBY FIZYCZNEJ  

1. Nazwisko ………………………… 2. Imiona …...…………………..………  

3. Imiona rodziców lub prawnych opiekunów …..................................................  

4. Data i miejsce urodzenia 

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

5. Adres zamieszkania: Ulica ……………………………….…nr …… Kod pocztowy 

…………...Miejscowość …………………...........................................  

6. Nr telefonu kontaktowego (nieobowiązkowe) 

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

7. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń/student: 

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

8. Klasa/rok studiów ............................ 9. PESEL ………………...………..……  

10. NIP ……………………………………………………………………………  

11. Nr rachunku bankowego 

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

12. Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez zawodnika 

……………………………………………………………………………………  

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

14. Kategoria sportowa …….................................................................................  

15. Nazwisko i imię trenera prowadzącego …………………………………….. 

16. Nr telefonu kontaktowego trenera (nieobowiązkowe) ……………………… 

II. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W ROKU POPRZEDZAJĄCYM 

OKRES STYPENDIALNY UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE WNIOSKU 

Pełna nazwa zawodów, uzyskane miejsce, data zawodów (do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych np. komunikat z 

zawodów, dyplomy itp.). 

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

........................................................................................................................................................

..........................  

data powołania do kadry narodowej Polski 

................................................................................................... 

………………………….  

(miejscowość, data)        

................................................................................................................ 

 (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

zawodnika, osoby fizycznej) 

III. Oświadczenie zawodnika, osoby fizycznej  

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie 

oświadczam, iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku 

niezwłocznie zawiadomię Wójta Gminy Ustronie Morskie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

obsługi administracyjnej stypendium sportowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997r. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu 
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do moich danych i ich aktualizacji. 

…………..………………………….  

(miejscowość, data)        

................................................................................................................ 

 (podpis zawodnika, osoby fizycznej) 

 

IV. Opinia komisji właściwej ds. sportu Rady Gminy w Ustroniu Morskim. (Komisja 

wypełnia po rozpatrzeniu wniosku o stypendium sportowe) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

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

             …………………..….……………….  

           (miejscowość, data)                                                        (podpis 

przewodniczącego komisji)  

V. Decyzja Wójta Gminy Ustronie Morskie.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

.……………………………..     

 ….……………………………..…  

(miejscowość, data)                                                     (podpis Wójta Gminy Ustronie Morskie) 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/29/2019 
Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 24.01.2019r. 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody dla trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie. 

……………………………………………..…………………………………… 

(Wnioskodawca – nazwa, adres, telefon kontaktowy)  

 

I. Dane osobowe kandydata do przyznania nagrody: 

1. Nazwisko o imię trenera  

…………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania  

…………………………………………………………………………. 

3. Nazwa i adres klubu, którego kandydat jest trenerem: 

…………………………………………………………………………… 

4. Informacja o osiągnięciach szkoleniowych trenera w roku ……..  

uprawniających do wnioskowania o przyznanie nagrody: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5. Krótkie uzasadnienie wniosku:  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy  

II. Oświadczenie trenera: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi 

administracyjnej nagrody rzeczowej lub finansowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29.08.1997r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Zostałem poinformowany o 

przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

………………………………………….. 

Podpis trenera  

 

III. Opinia komisji właściwej ds. sportu Rady Gminy w Ustroniu Morskim. (Komisja wypełnia 

po rozpatrzeniu wniosku o nagrodę) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.……………………….                                                                              

…………..………………….………….  

           (miejscowość, data)                                                       (podpis przewodniczącego 

komisji)  

IV. Decyzja Wójta Gminy Ustronie Morskie.  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………..…………..…… 

(miejscowość, data)                                                     (podpis Wójta Gminy Ustronie Morskie) 
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