
UCHWAŁA NR XV/81/19
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Niedrzwica Duża za 
osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) – Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Niedrzwica Duża za osiągnięcia 
sportowe, który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2. Traci moc Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie 
stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020 r 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Dziekanowski

Id: 8A5A2E7E-85F9-431E-857B-8C7FB26E84E1. Podpisany Strona 1



 

 

Załącznik do Uchwały nr XV/81/19 

Rady Gminy Niedrzwica Duża 

z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Niedrzwica Duża za osiągnięcia sportowe. 

§1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendium Wójta Gminy Niedrzwica Duża za osiągnięte wyniki sportowe. 

§2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Stypendium – należy przez to rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne za szczególne osiągnięcia 
sportowe, 

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niedrzwica Duża 
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Niedrzwica Duża 
4) Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która w chwili osiągnięcia sportowego nie 

ukończyła 24 roku życia, uprawiającą określoną dyscyplinę sportu, zamieszkałą na terenie Gminy 
Niedrzwica Duża. 

5) Komisji – należy przez to rozumieć 3 członków powołanych Zarządzeniem Wójta opiniujących 
wnioski. 

§3. Stypendium Sportowe może być przyznane mieszkańcowi Gminy Niedrzwica Duża, za wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (organizowanym przez związki sportowe, 
wymienione w wykazie polskich związków sportowych ogłoszonym przez ministra właściwego ds. sportu) i 
międzynarodowe organizacje sportowe zrzeszone i działające w oparciu o przepisy Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego. 

1) Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu 
sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz jest formą pomocy dla podniesienia 
poziomu wyszkolenia. 

2) Przez sporty mające szczególne znaczenie dla Gminy Niedrzwica Duża należy rozumieć sporty i 
konkurencje objęte programem igrzysk olimpijskich oraz programem igrzysk paraolimpijskich. 

§4. 1. Przez wynik sportowy kwalifikujący się do przyznania stypendium rozumie się: 

1) Zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich/igrzyskach paraolimpijskich; 
2) Zajęcie miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 
3) Zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach i konkurencjach 

objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 
4) Zajęcia miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych 

(kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk 
paraolimpijskich; 

5) Zajęcia miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych  
(kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk 
paraolimpijskich; 

6) Zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych  
(kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk 
paraolimpijskich; 

7) Zajęcie miejsca 1-3 w rankingach wojewódzkich i powiatowych młodzieżowców, juniorów, juniorów 
młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk 
paraolimpijskich; 
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2. W przypadku osiągnięcia przez kandydata do stypendium dwóch lub więcej wyników sportowych 
wymienionych w ust.1 przyznaje się jedno stypendium za najwyższe osiągnięcia. 

§5. Stypendium sportowe Wójta Gminy Niedrzwica Duża można przyznać osobie fizycznej, która spełnia 
łącznie wymienione niżej warunki.: 

1) W roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych określonych w 
§ 4 ust. 1 pkt 1-7. 

2) W chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 24 roku życia. 
3) Uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich. 
4) Stale zamieszkuje na terenie Gminy Niedrzwica Duża. 

§6. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są: 

1) Kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun. 
2) Klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem. 
3) Związek sportowy, właściwy dla danego sportu. 
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik do Regulaminu. 
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub kopię dyplomu potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, 

za które ma być przyznane stypendium. 

§7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża w 
terminie od dnia 1 stycznia do końca lutego roku, w którym stypendium ma być wypłacone. 

2. Rozpatrzenie złożonych wniosków następuje przez Komisję w terminie do dnia 31 marca roku,  w którym 
stypendium ma być wypłacone. 

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku. Komisja wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni. 

3 Przewodniczący Komisji, po zakończeniu obrad przedstawi Wójtowi listę rekomendowanych kandydatów do 
stypendium. 

§8 Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) Złożenia go po terminie. 
2) Wycofania wniosku przez wnioskodawcę. 
3) Śmierci osoby na rzecz, której stypendium ma być wypłacone. 
4) Nieuzupełnieniu braków formalnych wniosku w terminie wymienionym w §7 ust. 3. 

§9. Przyznanie, odmowa i pozbawienie stypendium sportowego następuje w drodze decyzji administracyjnej 
Wójta Gminy Niedrzwica Duża. 

§10. Wysokość stypendium wynosi od 100 zł do 500 zł jednorazowo. 

§11 Stypendium sportowe zostanie wypłacone do dnia 30 kwietnia danego roku. 

§12 Wójt Gminy Niedrzwica Duża pozbawia stypendium, gdy osoba, której przyznano stypendium: 

1) Nie realizuje programu szkoleniowego; 
2) Odmówiła udziału w zawodach sportowych z nieuzasadnionych przyczyn; 
3) Swoim nagannym zachowaniem naruszyła dobre imię Gminy Niedrzwica Duża 
4) Utraciła zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego 

§13. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendium sportowe, będzie corocznie 
zabezpieczana w budżecie Gminy Niedrzwica Duża. Przyznane stypendium nie podlega waloryzacji 
i wypłacane jest na wskazany przez kandydata do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzica 
lub opiekuna prawnego rachunek bankowy. 
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Urząd Gminy Niedrzwica Duża      
Referat Oświaty i Administracji 
ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża 
Tel 81 517 50 85 w. 21, fax 81 517  50 85 w. 28 
info@niedrzwicaduza.pl, www.niedrzwicaduza.pl 

Załącznik  

do Regulaminu przyznawania 
stypendium Wójta Gminy Niedrzwica 
Duża za osiągnięcia sportowe.  

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

 
 

 

INFORMACJE O ZAWODNIKU 

Wnioskodawca 

 
� Klub, organizacja sportowa 
� Osoba fizyczna 
� Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej (rodzic, opiekun prawny) 

 
Imię i Nazwisko/Nazwa 
Wnioskodawcy 

 

Nr telefonu  

Dane osobowe Zawodnika 

Imię i Nazwisko  

Imiona rodziców  

PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Adres stałego zamieszkania: 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Gmina  Województwo  

Adres do doręczeń przedstawiciela ustawowego 

Ulica  Nr domu   Nr lokalu  

Kod Pocztowy   -    Miejscowość   

Gmina  Województwo  

Dane rachunku bankowego* 
*  podać w przypadku, gdy stypendium ma być wypłacane przelewem na konto 
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Imię i nazwisko posiadacza rachunku  

Numer konta  

 

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH KANDYDATA 

Charakterystyka sportowych osiągnięć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

…………………………..                                                        …………………………………. 
podpis sportowca                                                                  data i podpis wnioskodawcy 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża w sprawie szczegółowych zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium Wójta Gminy Niedrzwica Duża za 
osiągnięte wyniki sportowe. 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 
233 par. 1 Kodeksu Karnego, która brzmi:„ kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze  
pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a ponadto 
że miejsce zamieszkania zawodnika, którego wniosek dotyczy  jest Gmina Niedrzwica Duża 
 

               ……………………………………………. 
data i podpis wnioskodawcy 
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OŚWIADCZENIE 
 

1. Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Niedrzwica Duża o okolicznościach 
mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego. 

 
 

…………………………………… 
(podpis sportowca) 

 
 
 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Niedrzwica Duża o 
okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego. 

 
 

…………………………………… 
(podpis i pieczątka wnioskodawcy) 
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