
 
   UCHWAŁA NR ................./2017   Projekt 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia .................... 2017 r.  

 
 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 

za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów sportu prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 27 
ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z 
późn. zm.2),  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje: 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami”, dla osób 
fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i instruktorów  
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym. 
 
§ 2. Ilekroć  w niniejszej uchwale jest mowa o : 
1) zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę 
sportu, 
2) trenerze  - należy przez to rozumieć trenera lub instruktora sportu, osobę posiadającego 
kwalifikacje zgodne z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
3) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  w 
dyscyplinach indywidualnych oraz w grach zespołowych lub rywalizacji drużynowej, 
zwanym dalej „wysokim wynikiem sportowym”, należy przez to rozumieć w szczególności: 

a) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Europejskich, Mistrzostwach Świata lub 
Mistrzostwach Europy, 
b) zajęcie miejsc I-VI we współzawodnictwie o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, 
Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski Juniorów, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, Mistrzostwo Polski Młodzików, Ogólnopolskie Zawody Dzieci / 
Finał/Puchar Polski/Finał 
c) powołanie do kadry Polski w różnych kategoriach wiekowych, 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz 
z 2017 r. poz. 730. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1321 oraz z 2016 r. 
poz. 1170 i poz. 1171. 



d) uzyskanie szczególnych osiągnieć sportowych nie mieszczących się w kryteriach 
opisanych w pkt. 3 lit. a-c, inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową 
biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportu na terenie gminy Białobrzegi, bądź 
w szczególny sposób promujący Gminę Białobrzegi. 
  

§ 3. Stypendia są wyrazem uznania za osiąganie wysokich wyników sportowych oraz mogą 
być formą pomocy w podniesieniu poziomu wyszkolenia, formy sportowej lub kontynuacji 
startów. Mają na celu wspieranie zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo. 
 

Warunki, zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów sportowych 
§ 4. 1.Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę sportu 
objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy w okresie nie 
dłuższym niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium oraz jest 
mieszkańcem Gminy Białobrzegi lub reprezentuje klub sportowy lub stowarzyszenie 
działające na terenie gminy Białobrzegi. 
 
2. Stypendium może zostać przyznawane trenerowi prowadzącemu szkolenie sportowe 
zawodnika, o którym mowa w ust. 1 . 
 
§ 5.  1. Stypendium sportowe dla zawodnika lub trenera może być przyznane na okres od 3 do 
12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.  
 
2. Stypendium wypłacane jest w okresach miesięcznych – w całości za dany miesiąc,  
 
3. Stypendium wypłacane jest w terminie do końca każdego miesiąca; w uzasadnionych 

przypadkach stypendium może być wypłacone w kolejnym miesiącu z wyrównaniem za 
miesiąc poprzedni. 
 

4. Stypendium wypłacane jest przelewem, na wskazany przez zawodnika lub trenera 
rachunek bankowy. 

 
§ 6. Zawodnik lub trener, któremu przyznane zostało stypendium sportowe zobowiązany jest 
do godnego reprezentowania Gminy Białobrzegi.  
 
§ 7. 1.Podstawę ustalenia wysokości stypendium , zwanej dalej „podstawą”, stanowi kwota 
200 zł brutto. 
 
2. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekraczać 6-krotności podstawy. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od: 
1)  środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy 
Białobrzegi na dany rok budżetowy, 
2)  liczby zawodników i trenerów spełniających warunki wymienione w § 4, 
3) rangi osiągniętych przez zawodnika lub trenera wyników sportowych, przy czym 

pierwszeństwo w przyznaniu stypendium mają zawodnicy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki 
sportowe i trenerzy, których zawodnik osiągnął najwyższy wynik sportowy. 

 
§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić: 

1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik lub trener, 
2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy, 
3) zawodnik lub trener, 
4) rodzic lub opiekun prawny zawodnika, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni, 
5) dyrektor placówki oświatowej z terenu gminy Białobrzegi. 

 
2.  Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa wnioskodawca na formularzu 
stanowiącym załącznik 1 lub 2 do niniejszej uchwały w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Białobrzegach w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego wniosek 
dotyczy. 

 
§ 9. Ustala się wzory wniosków: 

1. o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika  - stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 
 

2. o przyznanie stypendium sportowego dla trenera  - stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera: 
1) określenie wnioskodawcy: jego adres zamieszkania/siedziby i numer telefonu 

kontaktowego, 
2) dane zawodnika/trenera: jego aktualny adres zamieszkania, numer telefonu 

kontaktowego, PESEL, numer rachunku bankowego; w przypadku zawodnika - 
uprawiana dyscyplina lub konkurencja, kategoria wiekowa, a w przypadku trenera 
również dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;  

3) okres i kwota wnioskowanego stypendium, 
4) informację o osiągniętych przez zawodnika wynikach sportowych lub w przypadku 

trenera informacja o osiągnieciach szkoleniowych z ostatnich 12 miesięcy, 
5) pisemne uzasadnienie wniosku w przypadku gdy stypendium jest niezbędne do 

podniesienia poziomu wyszkolenia, formy sportowej lub kontynuacji startów lub inne 
znaczące informacje o zawodniku/trenerze, 

6) oświadczenie o miejscu zamieszkania lub przynależności do klubu sportowego / 
stowarzyszenia,  

7) oświadczenie zawodnika/trenera do celów  rozliczeń podatku dochodowego od osób 
fizycznych i składek ubezpieczenia obowiązkowego  i dobrowolnego, 

8)  oświadczenie zawodnika/trenera o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie rozpatrzenia wniosku i realizacji wypłaty stypendium, 

9)  podpis wnioskodawcy oraz zainteresowanego zawodnika/trenera. 
 
 



§ 10. 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.  

2. Rozstrzygniecie Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi wydawane jest w drodze 
decyzji administracyjnej. 

3. Do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi powołuje na dany rok kalendarzowy Zespół ds. stypendiów, 
zwany dalej „Zespołem”, określając jego skład osobowy i tryb działania. 
 

4. Wniosek niekompletny pod względem formalnym podlega uzupełnieniu przez 
wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie 
wniosku w terminie będzie skutkować odrzuceniem wniosku bez rozpatrzenia. 
 

5. Rozpatrzone będą jedynie wnioski złożone prawidłowo, w terminie i kompletne. 
 

Tryb pozbawiania stypendium 
§ 11. 1.  W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, wydając 
decyzje administracyjną, ma prawo, z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego do 
złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego, pozbawić stypendium sportowego 
zawodnika lub trenera, który: 

1) zakończył karierę sportową lub jest trwale niezdolny do startów lub prowadzenia 
szkoleń, 

2) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, 
3) utracił licencję lub zaprzestał szkolenia zawodników lub został zawieszony w 

prawach zawodnika lub trenera, 
4) przestał być członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na 

terenie gminy Białobrzegi. 
5) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno – moralne, 
6) odmówił udziału w zawodach bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę, 

 
2. Pozbawienie zawodnika lub trenera stypendium sportowego następuję z początkiem 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności wymienione w ust.1. 

§ 12. 1. Stypendium sportowe przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi 
na rachunek bieżący Gminy Białobrzegi wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Białobrzegi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia otrzymania 
nienależnego stypendium. 

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia 
doręczenia pisemnego żądania zwrotu. 

§ 13. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXX/242/2013 Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi z dnia 14 sierpnia 2013 roku  w sprawie sprawie zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych rodzajów i 
wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla 
trenerów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 



§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


