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PROJEKT 

 

Uchwały nr …../…/2020 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………………….. 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i 

wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 31  

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu ustanawia się dla osób fizycznych okresowe 

stypendia sportowe i nagrody. 

 

§ 2 

Corocznie w budżecie gminy Ustrzyki Dolne określa się wysokość środków przeznaczonych 

na stypendia i nagrody, o których mowa w § 1. 

 

§ 3 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych 

stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określa 

Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVII/246/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 

r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz 

wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 6 
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

 

  



3 
 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do uchwały 

 

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

 

§ 1. 

Stypendia sportowe (dalej: stypendium) oraz nagrody (dalej: nagroda) mają na celu wspieranie 

rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu oraz trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników. 

 

§ 2. 

1. Stypendia oraz nagrody finansowane są ze środków gminy Ustrzyki Dolne.  

2. Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia oraz nagrody ustalane są 

każdorazowo w formie uchwały Rady Miejskiej. 

 

§ 3. 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody mogą wystąpić: 

a) Zarząd klubu i stowarzyszenia kultury fizycznej, mającego siedzibę na terenie 

gminy Ustrzyki Dolne, 

b) Osoby ubiegające się o stypendium lub nagrodę, które ukończyły 18 rok życia, 

c) Rodzic lub opiekun prawny osoby ubiegającej się o stypendium lub nagrodę, 

d) Trener osoby ubiegającej się o stypendium lub nagrodę. 

2. Złożenie wniosku o stypendium lub nagrodę nie jest równoznaczne z ich przyznaniem. 

 

§ 4. 

Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody musi zawierać następujące informacje: 

a) dane osobowe wnioskodawcy, 

b) dane zawodnika lub trenera, 

c) dane o osiągniętych wynikach sportowych, 

d) informacje dotyczące związku z gminą Ustrzyki Dolne, 

e) uzasadnienie wnioskodawcy (potwierdzone przez reprezentowane 

stowarzyszenie kultury fizycznej lub klub),  

f) dane o źródle i o okresie pobierania innych stypendiów, 

g) podpis wnioskodawcy. 

 

§ 5. 
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1. Wnioski o stypendium lub nagrodę należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego 

w Ustrzykach Dolnych (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego - 

decyduje data stempla pocztowego) w terminie ustalonym przez Burmistrza Ustrzyk 

Dolnych, uwzględniając osiągnięte wyniki sportowe w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku o stypendium lub nagrodę. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Wnioski o stypendium lub nagrodę złożone po dniu 1 stycznia 2020 r., spełniające 

wymagania określone w niniejszym regulaminie, będą rozpatrywane wraz z wnioskami 

złożonymi na podstawie niniejszego regulaminu, bez potrzeby ponownego ich 

składania. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych. 

 

§ 6. 

1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

a) stale zamieszkuje na terenie gminy Ustrzyki Dolne w myśl przepisów Kodeksu 

Cywilnego lub reprezentuje klub sportowy lub stowarzyszenia kultury fizycznej 

mający siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne; 

b) posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału 

w zawodach, 

c) zdobył medal w dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, 

d) w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie stypendium zajął 

miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski, lub jako członek Kadry Narodowej 

reprezentował Polskę w oficjalnych zawodach, na Igrzyskach Olimpijskich, 

Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata Uniwersjadzie, Mistrzostwach Europy, 

EYOF-ach, zajął miejsca od I - III w Pucharze Kontynentalnym, w 

następujących kategoriach wiekowych: 

• młodziczka, młodzik, 

• juniorka młodsza, junior młodszy, 

• juniorka, junior, 

• młodzieżowiec, 

• senior (do 26 roku życia pod warunkiem, że studiuje na studiach 

dziennych lub zaocznych). 
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2. Warunkiem przyznania stypendium jest, aby we współzawodnictwie sportowym,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) wystartowało i ukończyło w rywalizacji indywidualnej 

minimum 4 zawodników, zaś w rywalizacji zespołowej 4 drużyny, osady, pary, załogi, 

sztafety. 

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane również osobie, która nie 

spełnia wymogu o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) pod warunkiem, że 

współzawodnictwo odbyło się w dyscyplinie, która ma szczególne znaczenie dla 

rozwoju sportu na terenie gminy Ustrzyki Dolne (np. biegi górskie). 

 

§ 7. 

1. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) stale zamieszkuje na terenie gminy Ustrzyki Dolne w myśl przepisów Kodeksu 

Cywilnego lub reprezentuje klub sportowy lub stowarzyszenia kultury fizycznej 

mający siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne; 

b) posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału 

w zawodach, 

c) w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie nagrody osiągnął 

znaczące udokumentowane sukcesy na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym, w tym w szczególności zajął: 

• miejsca od 1 do 3 w zawodach Pucharu Polski w kategoriach 

wiekowych, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. d 

• miejsca od 4 do 6 w zawodach Pucharu Kontynentalnego w kategoriach 

wiekowych: senior, młodzieżowiec i junior, 

• miejsca od 4 do 6 w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: 

senior, młodzieżowiec, junior i junior młodszy; 

2. Warunkiem przyznania nagrody jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 lit. c) wystartowało i ukończyło w rywalizacji indywidualnej minimum 

4 zawodników, zaś w rywalizacji zespołowej 4 drużyny, osady, pary, załogi, sztafety. 

 

§ 8. 

1. Nagroda może być przyznana trenerowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) stale zamieszkuje na terenie gminy Ustrzyki Dolne w myśl przepisów Kodeksu 

Cywilnego lub reprezentuje klub sportowy lub stowarzyszenia kultury fizycznej 

mający siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne; 

b) prowadzi szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 

współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. d). 
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§ 9. 

1. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 10 % do 30 % minimalnego 

wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 

rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium. 

2. Wysokość nagrody nie może przekroczyć czterokrotności najwyższego stypendium, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i wypłacane jest co miesiąc w 

okresie: styczeń - czerwiec i wrzesień-grudzień. 

4. Wysokość stypendiów i nagród ustalana jest w zależności od osiągniętych wyników 

sportowych z uhonorowaniem kategorii wiekowych w ramach środków opisanych w  

§ 2. 

 

§ 10. 

1. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których ustala 

się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium. 

2. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.



 
 

Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody* 

 

Dane osobowe wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………………. 

Adres pocztowy: ……………………………………………………… 

Kod pocztowy i miejscowość: ……………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

Dane zawodnika lub trenera: 

Imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………………. 

Adres pocztowy: ……………………………………………………… 

Kod pocztowy i miejscowość: ……………………………………………………… 

Uprawiana dyscyplina sportu: ……………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

Opis osiągnięć sportowych: 

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

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

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

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

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

 

Informacje dotyczące związku z gminą Ustrzyki Dolne: 

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

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

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

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

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

 

Uzasadnienie wnioskodawcy przyznania stypendium/nagrody: 

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

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

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

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

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



 
 

Dane o źródle i o okresie pobierania innych stypendiów: 

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

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

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

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

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

 

Podpis wnioskodawcy**:  

 

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

 

 

 

Załączniki do wniosku (dokumenty potwierdzające osiągnięcia): 

1) …………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 

**w przypadku wnioskodawcy niebędącym osobą fizyczną pieczęć oraz podanie funkcji osoby 

działającej w imieniu wnioskodawcy zgodnie z reprezentacją we właściwym rejestrze 

 


