
UCHWAŁA NR LIV/168/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 11 kwietnia 2018 roku 

w sprawie: okresowych stypendiów sportowych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1463 z późn. zm.), 

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustanawia się i finansuje okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych 

(zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie 

danego sportu dla Gminy. 

2. Zasady przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych oraz ich 

wysokość określa niniejsza uchwała. 

§ 2 

1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami mogą być przyznawane zawodnikom stale 

zamieszkałym na terenie Gminy Kosakowo. 

2. Stypendium może otrzymać zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym 

w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów i juniorów, zgodnie z przepisami 

odpowiedniego związku sportowego, który: 

      a) został objęty programem przygotowań do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich 

      b) został powołany do kadry narodowej juniorów lub seniorów w dyscyplinie olimpijskiej 

lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży prowadzonym 

przez Ministerstwo Sportu 

      c) zawodnik zdobył medal w krajowej rywalizacji sportowej – mistrzostwach Polski 

d) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy 

e) zobowiązał się do promocji Gminy Kosakowo poprzez umieszczenie logo Gminy na 

garderobie sportowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z umowami cywilno-prawnymi 

zawartymi przez zawodnika, trenera lub klub sportowy, którego jest członkiem. 

3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli 

przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań 

wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział 

we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych. 



§ 3 

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu 

sportowego, którego jest członkiem. 

2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i 

osiągnięciach zawodnika. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika 

na najbliższe 12 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia. 

3.   Wniosek składa się do Wójta. 

4. Wzór wniosku o stypendium dla zawodnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

1. Stypendia przyznaje Wójt po zapoznaniu się z opinią powołanego przez niego zespołu do 

rozpatrzenia wniosków. Opinia zespołu nie jest dla Wójta wiążąca. 

2.  Zespół określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia 

sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.  

§ 5 

1. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy. W wypadkach szczególnych, 

uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań oraz planem startów 

stypendium może być przyznane na okres do 18 miesięcy. 

2. Wysokość stypendium wynosi od 150 zł do 1.500 zł miesięcznie i jest wypłacane przez 

Wójta w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

3. Jeden zawodnik może otrzymywać tylko jedno stypendium. 

§ 6 

1.   Stypendia przyznaje się w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków przewidzianych 

na ten  cel w budżecie Gminy.  

2.  Wójt może postanowić o zawieszeniu rozpatrzenia wniosku do czasu uchwalenia przez 

Radę Gminy Kosakowo stosownych zmian w budżecie.  

3.   W przypadku braku środków budżetowych, stypendia sportowe nie będą przyznawane. 

§ 7 

1. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem  

    plan startów i przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania  

    Gminy Kosakowo. 

2. Informację o przyznaniu stypendiów Wójt podaje do wiadomości publicznej. 

§ 8 

1. Wójt pozbawia zawodnika prawa do stypendium jeżeli: 

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów, 

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy 

właściwego związku sportowego, 

3) zawodnik zaprzestał startów lub treningów, 

4) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami 

współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre 

imię Gminy lub klubu sportowego. 



2. Wójt może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna pozbawienia. 

Stypendium za okres, za który zawodnik był pozbawiony prawa do stypendium, nie 

podlega wypłaceniu. 

§ 9 

Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy w Kosakowie wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jego wypłaty. 

§ 10 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat i 

województwo) mają możliwość ustanawiania i finansowania trzech rodzajów świadczeń, 

przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe. Świadczeniami tymi są: okresowe stypendia 

sportowe, nagrody i wyróżnienia.  

Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Kosakowo za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za 

wysokie wyniki sportowe zostały już przez Radę Gminy Kosakowo uregulowane odrębną 

uchwałą Nr XXXIX/39/2017 z dnia 18 maja 2017 roku. 

Niniejszą uchwałą Rada Gminy Kosakowo ustanawia możliwość przyznawania także 

okresowych stypendiów sportowych.  Niniejszy akt prawny skierowany jest do tych 

sportowców z Gminy Kosakowo, którzy wyróżniają się na tle innych wyjątkowymi 

osiągnięciami i tym samym ma wspomagać ich w ich karierze sportowej. Uchwała 

adresowana jest przede wszystkim do utalentowanej sportowo młodzieży, ale również 

seniorów. Przyznanie stypendium ma być wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu, 

dotychczasowych osiągnięć oraz potencjału i chęci rozwoju danego zawodnika lub 

zawodniczki. Stypendia mogą mieć różną wysokość w zależności od dyscypliny sportu i ligi. 

 

 

 


