
UCHWAŁA NR XXXI/201/18
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bartniczka dla 
uzdolnionych sportowców

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.1)) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U z 2017r. poz 1463 z póżn. zm.2)) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Wprowadza się regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bartniczka dla uzdolnionych 
sportowców, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe będą corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy 
Bartniczka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1600.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/201/18

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 2 lutego 2018 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Rady Gminy Bartniczka dla uzdolnionych sportowców

§ 1. 1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych 
dla uzdolnionych sportowców startujących w olimpijskich dyscyplinach sportowych, gdyż te dyscypliny zostają 
uznane za mające znaczenie dla Gminy Bartniczka.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bartniczka

2) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium Wójta Gminy Bartniczka

3) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium sportowego,

4) uczniu/studencie/zawodniku – należy przez to rozmieć osobę fizyczną, której wniosek o przyznanie 
stypendium dotyczy,

5) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

§ 2.  Osoby uprawnione

Stypendium mogą otrzymać zawodnicy startujący w indywidualnych i drużynowych olimpijskich 
dyscyplinach sportowych, będący mieszkańcami Gminy Bartniczka i osiągający wysokie wyniki sportowe,

§ 3.  Stypendia sportowe

1. Stypendium przyznawane jest w następującej wysokości (wysokość kwoty za miesiąc):

1) zawodnikom za udział w :

a) Igrzyskach Olimpijskich – 500 zł;

b) Mistrzostwach Świata – 400 zł;

c) Mistrzostwach Europy – 300 zł;

2) zawodnikom za zdobycie od pierwszego do trzeciego miejsca w:

a) Igrzyskach Olimpijskich – 650 zł;

b) Mistrzostwach Świata – 550 zł;

c) Mistrzostwach Europy – 450 zł;

d) Mistrzostwach Polski – 350 zł;

e) Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 250 zł.

2. Liczba medali zdobytych na imprezach sportowych przez poszczególnego zawodnika nie sumuje się. Przy 
określaniu wysokości stypendium, pod uwagę będzie brane najwyższe osiągnięcie, przy czym w przypadku 
uprawnienia do stypendium z tytułu udziału w zawodach i zdobyciu medalu przyznaje się jedno stypendium 
w wysokości wyższego świadczenia przewidzianego w ust.1 pkt 1 i 2.

3. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy w roku kalendarzowym.

4. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych.

5. Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, do 15 dnia każdego 
miesiąca.

§ 4.  Warunki i tryb przyznawania stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium może być złożony przez :
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1) pełnoletniego ucznia/zawodnika,

2) klub sportowy zawodnika,

3) organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się sportem i kulturą fizyczną,

4) rodzica lub opiekuna prawnego,

5) dyrektora szkoły,

6) wychowawcę klasy lub nauczyciela wychowania fizycznego,

7) rektora szkoły wyższej,

2. Wnioski składa się w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, który dotyczy mijającego roku 
w Urzędzie Gminy Bartniczka, na formularzu określonym zarządzeniem Wójta Gminy Bartniczka.

3. W 2018r. będą również uwzględniane wnioski składane do 31 marca 2018 r .

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Do wniosku załącza się :

1) kserokopie dokumentu potwierdzającego udział w zawodach wskazanych w §2,

2) kserokopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe,

3) zaświadczenie o przynależności klubowej,

4) (zdjęcia ( medali, nagród, dokumentujące udział w zawodach).

§ 5.  Rozpatrywanie wniosków

1. Wnioski rozpatruje komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bartniczka, w składzie :

1) Kierownik WOKiS,

2) Pracownik WOKiS,

3) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy,

2. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do końca stycznia każdego roku.

3. Prace Komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

4. Przewodniczący komisji po rozpatrzeniu złożonych wniosków przekłada Wójtowi protokół z posiedzenia 
komisji podpisany przez jej członków zawierający wykaz zgłoszonych zawodników, stanowisko komisji 
i wysokość proponowanego stypendium, celem zatwierdzenia.

5. Przyznanie lub odmowa stypendium odbywa się w formie decyzji administracyjnej Wójta.

§ 6.  Tryb pozbawiania stypendium

1. Zawodnik może zostać pozbawiony stypendium w przypadku :

1) skazania prawomocnym orzeczeniem sądowym,

2) padania nieprawdziwych danych we wniosku,

3) zaprzestania uprawiania sportu,

4) dyskwalifikacji decyzją właściwego organu.

2. O pozbawieniu stypendium Wójt orzeka w formie decyzji administracyjnej.

§ 7.  Postanowienia końcowe

1. Liczba przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów jest uzależniona od wysokości środków 
zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Bartniczka.

2. W pierwszej kolejności, w zależności od liczby wniosków i wysokości środków zaplanowanych na ten cel 
w budżecie, stypendia będą przyznawane zawodnikom, wg osiągniętych wyników sportowych. Gradację 
osiągniętych wyników sportowych określa § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7, ust.1 pkt 10 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 do zadań własnych gminy należą min. sprawy z zakresu kultury fizycznej
i turystyki. Z kolei art. 31 ust.1, 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować
okresowe stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, w drodze uchwały, określa szczegółowe warunki, zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaje i wysokość stypendiów sportowych. Proponowana uchwała jest wyrazem dbałości samorządu gminnego
o rozwój kultury fizycznej w Gminie Bartniczka.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Id: 63DD7B7D-39F6-4669-A9B6-2ADD51BE8F83. Podpisany Strona 1




