
 

UCHWAŁA Nr XXIII/298/16 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 

w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród 

i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym. 

 

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

(Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010, Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustanawia się: 

1. okresowe stypendia sportowe, 

2. nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe. 

 

§ 2 

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

załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień określa 

załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 3 

Środki finansowe  na wypłatę stypendiów, nagród i wyróżnień zapewnia się w budżecie Gminy 

Kolbuszowa.  

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Kolbuszowej. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała Nr XXII/283/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2016r.  

w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród  

i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 do  

UCHWAŁY Nr XXIII/298/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2016r 
 

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 lub międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym. 

2. Za podstawę ustalania wysokości stypendiów sportowych przyjmuje się minimalne 

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

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), 

obowiązujące na dzień 1 stycznia roku, na który przyznawane są stypendia.  
  

§ 2 

Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu 

sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportowej. 
 

§ 3 

Stypendium ma charakter finansowej pomocy indywidualnej, realizowanej w miesięcznych 

ratach, których wysokość nie może przekraczać 25% minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę. 
 

§ 4 

Stypendium przyznawane jest na okres, do jednego roku kalendarzowego. 
 

§ 5 

Stypendium przyznawane jest w oparciu o kryteria wymienione w § 14 i wyniki sportowe 

uzyskane przez zawodnika w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania 

stypendium. 
 

§ 6 

Przyznanie stypendium zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród  

i wyróżnień. 
 

§ 7 

Podstawą wypłaty stypendium sportowego jest umowa zawarta ze stypendystą. 
 

§ 8 

Stypendia przyznaje Burmistrz Kolbuszowej.   
 

§ 9 

Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia są: 

1) Przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury 

fizycznej, 

2) Rada Sportu, działająca przy Burmistrzu Kolbuszowej, 

3) Burmistrz Kolbuszowej może przyznać stypendia z własnej inicjatywy. 

 



§ 10 

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje: 

1) dane osobowe zawodnika, 

2) uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informacje o osiągnięciach kandydata  

w zakresie sportu, 

3) dane wnioskodawcy, 

4) zobowiązanie wnioskodawcy i zawodnika do informowania Gminy Kolbuszowa  

o zaistniałych okolicznościach, prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia 

stypendium, 

5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej 

wiadomości faktu przyznania stypendium.  
 

§ 11 

1. Wnioski o przyznanie stypendiów można składać w ciągu całego roku.  

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad. 
 

§ 12 

W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia 

w terminie 7 dni.  
 

§ 13 

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) wycofania przez wnioskodawcę, 

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

§ 14 

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:  

1) osiągnął następujące wyniki sportowe: 

a) w dyscyplinach indywidualnych olimpijskich lub paraolimpijskich  

w kategoriach wiekowych U15 i wyżej: 

 uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich,  

 uczestniczył w Mistrzostwach Świata, 

 uczestniczył w Mistrzostwach Europy, 

 zajął miejsce I-X w Mistrzostwach Polski, 

 zajął miejsce I-III w Mistrzostwach Województwa. 

b) w dyscyplinach zespołowych olimpijskich lub paraolimpijskich, (wszystkie 

kategorie wiekowe): 

 zajął miejsce I-X w Mistrzostwach Polski, 

 zajął miejsce I-III w Mistrzostwach Województwa, 

 uzyskał powołanie do reprezentacji Polski, 

 uzyskał powołanie do reprezentacji województwa. 

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

przepisów sportowych. 
 

§ 15 

Burmistrz Kolbuszowej cofa przyznane stypendium , zawodnikowi  który: 

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

dożywotnio zdyskwalifikowany, 



2) naruszył przepisy prawa, 

3) naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne. 
 

§ 16 

Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie, zawartej z zawodnikiem, umowy 

stypendialnej, określającej prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania lub cofnięcia 

przyznanego stypendium.  
 

§ 17 

Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów. 

 

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 ……………………………………………………..…………. 

Fax ………………………………………   e-mail………………………………… 

         

…………………………………… 

        (podpis wnioskodawcy) 

II . Dane osobowe zawodnika: 

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

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………..…………………… 

3. Adres zamieszkania …………………………………………………….………………. 

4. PESEL………………………..…  

5. Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………….. 

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

III. Informacje o kwalifikacjach sportowych 

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

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

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

4. Nazwisko i imię trenera …………..……………………………………………………. 

5. Informacje o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki….………………………………………… 
 

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

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

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

V.  Oświadczenia: 

1. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Kolbuszowej  

o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium 

sportowego.            

                  …………………………………… 

            (podpis zawodnika) 

 

2.  Oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego. 
 

…………………………………… 

            (podpis zawodnika) 

 



Załącznik nr 2 

 do  

UCHWAŁY Nr XXIII/298/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2016r 
 

ZASADY, TRYB  PRZYZNAWANIA ORAZ RODZAJE I WYSOKOŚĆ NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

 

§ 1 

Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:  

1. zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe                     

w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

2. trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we   

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, za wkład pracy, działalność 

i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Kolbuszowa. 

3. innych osób, wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz 

Gminy Kolbuszowa. 

 

§ 2 

1. Zawodnik, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie powinien osiągać wysokie wyniki 

sportowe oraz:  

 1) być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie,  

            2) godnie reprezentować Gminę Kolbuszowa. 

 

2. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych 

i wysoko punktowanych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym we 

wszystkich kategoriach wiekowych, w szczególności: w Igrzyskach Olimpijskich, 

Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach 

Województwa. 
 

§ 3 

Trener, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie powinien wykazać się udokumentowanymi 

zasługami dla sportu w rywalizacji krajowej lub międzynarodowej.  
 

§ 4 

Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy  

lub organizacje zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych. 

 

§ 5 

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe  

- dla wyróżniających się zawodników w zespole.  
 

§ 6 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Kolbuszowej na wniosek Rady Sportu, 

działającej przy Burmistrzu Kolbuszowej, przedstawicieli organizacji i instytucji 

realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej, 

2. Burmistrz  Kolbuszowej może przyznać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej.  
                                                          

§ 7 

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać: dane osobowe 

kandydata, w tym:  



1) imię i nazwisko,  

2) datę urodzenia,  

3) miejsce zamieszkania  

4) informacje o osiągnięciach, uzasadniające przyznanie nagrody lub wyróżnienia 

wraz z dokumentacją potwierdzającą uzyskanie wyników sportowych,  

5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej 

wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia,  

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad. 
 

§ 8 

1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie sportu składa  

się do 31 sierpnia z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć sportowych z roku 

poprzedniego. 

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia 

w terminie 7 dni.  
   

§ 9 

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:  

1) złożenia po terminie, 

2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę lub wyróżnienie, 

3) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.  
 

§ 10 

Nagrodę lub wyróżnienie można otrzymać jeden raz w danym roku 

 

§ 11 

Decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień podejmuje Burmistrz Kolbuszowej w terminie  

1 miesiąca od daty wyznaczonej do składania wniosków. 
 

§ 12 

1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.  

2. Wysokość nagrody nie może przekroczyć 50% minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę, ustalanego ustawą z dnia 10 października 2002r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.), 

obowiązujące na dzień 1 stycznia roku, w którym przyznano nagrodę. 
 

§ 13 

1. Wyróżnieniami są: medale, puchary, statuetki, dyplomy, sprzęt sportowy związany 

z uprawianą dyscypliną oraz inne upominki rzeczowe.  

2. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć 50 % kwoty o której mowa  

w § 12 ust. 2. 
                                                                 

§ 14 

Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz  Kolbuszowej lub upoważnione przez niego osoby.  

 

§ 15 

Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości. 

 



Załącznik do  

Zasad, trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień  

 

 

 

 

………………..…….. 

Pieczęć wnioskodawcy 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe za zasługi dla sportu 

 

1.  Imię i nazwisko kandydata 

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

 

2.Data i miejsce urodzenia 

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

 

3.Adres zamieszkania 

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

 

4. Informacje o osiągnięciach, uzasadniające przyznanie nagrody lub wyróżnienia wraz 

z dokumentacją potwierdzającą uzyskanie wyników sportowych  

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

 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki finansowe 

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

 

 

……………………..…….. 

(podpis i pieczątka osoby  

reprezentującą wnioskodawcę) 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia (uwierzytelnione za zgodność z oryginałem). 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie 

do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA STYPENDIALNA 

Zawarta w dniu …… r  

 

pomiędzy  

Gminą Kolbuszowa reprezentowaną przez  

Burmistrza Kolbuszowej – ………………….,  

zwanego dalej „Przyznającym”,  

a  

zawodnikiem …………………………………… 

zamieszkałym w ……………………………………….. 

zwanym dalej „Stypendystą”. 

 

Na podstawie §1 i §2 Uchwały Nr …/…/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia … 2016r.  w sprawie 

ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe  

w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym., strony ustalają co następuje. 

 

§ 1 

Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium sportowe na okres od dnia …… r. do ……r,  

w wysokości …... zł (słownie :…… złote) miesięcznie. 

Wypłata stypendium dokonywana będzie do dnia 10 każdego miesiąca na konto:  

 ……………………………………………………………………..…………….. 

 

§ 2 

1. Burmistrz Kolbuszowej może pozbawić stypendium sportowego w przypadku, gdy 

zawodnik: 

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

dożywotnio zdyskwalifikowany, 

2) naruszył przepisy prawa, 

3) naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne. 

2. Utrata praw do pobierania stypendium następuje w kolejnym miesiącu, po powstaniu 

okoliczności o których mowa w ust. 1. 

§ 3 

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Przyznającego. 

 

§ 5 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 dla Przyznającego i Stypendysty. 

 

 

 

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

              Stypendysta                                                                                        Przyznający 


