
UCHWAŁA NR XLVIII/323/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 

sportowych dla zawodników z terenu Gminy Kosakowo za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 31 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1133), 

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

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

(zawodników) zamieszkujących na terenie Gminy Kosakowo, którzy osiągnęli wysokie 

wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod 

uwagę znaczenie danej dyscypliny sportowej lub osiągniętych wyników dla Gminy.  

2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów 

sportowych, o których mowa w ust.1 powyżej określa regulamin stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Stypendium sportowe przyznaje zawodnikom Wójt Gminy Kosakowo, po zasięgnięciu 

opinii powołanego przez niego Zespołu do rozpatrywania wniosków o stypendia sportowe, 

zwanego dalej Zespołem. 

2. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy Kosakowo odrębnym Zarządzeniem. 

§ 3 

Traci moc Uchwała nr XLIV/299/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie okresowych stypendiów sportowych. 

§ 4 

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 mogą 

ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.” Gmina Kosakowo z myślą o sportowcach                        

z Gminy, którzy wyróżniają się na tle innych wyjątkowymi osiągnięciami, czym promują 

nasz region, postanowiła od 2018 roku wspomagać ich w karierze sportowej poprzez 

fundowanie stypendiów sportowych. 

Zgodnie z dyspozycją art. 31 ust. 3: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania                        

oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 

1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego 

oraz osiągnięty wynik sportowy”.  

Załącznik do Uchwały nr XLIV/299/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2020 

roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych wymagał drobnej poprawy wg. opinii 

kierownika oddziału Wydziału Prawnego i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku., dlatego Uchwała ta wraz z załącznikiem została ponownie poprawiona                              

i przedstawiona Radzie Gminy Kosakowo do uchwalenia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr XLVIII/323/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

 

Regulamin w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości 

stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Kosakowo za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

§ 1 

Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, jest wyrazem uznania dla prezentowanego 

poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla 

podniesienia poziomu wyszkolenia osób fizycznych (dalej: zawodników) na stałe 

zamieszkujących na terenie Gminy Kosakowo. 

§ 2 

1. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających termin określony w §3 ust. 5 spełnił następujące kryteria: 

a) w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior lub młodzieżowiec, zgodnie z 

Systemem Sportu Młodzieżowego nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu w 

sportach indywidualnych i zespołowych, osiągnął wysoki wynik sportowy lub został 

powołany do kadry narodowej  

lub 

b) w kategorii seniorskiej brał udział w: 

- igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich lub 

- zdobył miejsce I do X w mistrzostwach świata lub pucharze świata lub 

- zdobył miejsce I do VIII w mistrzostwach Europy lub pucharze Europy lub 

- zdobył miejsce od I do III w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub 

- został powołany do kadry narodowej. 

2. Stypendium może otrzymać tancerz, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin 

określony w §3 ust. 5 osiągnął wysoki wynik sportowy, biorący udział we współzawodnictwie 

sportowym w kategoriach dzieci starsze, junior młodszy, junior starszy, młodzież, zgodnie z 

przepisami odpowiedniego stowarzyszenia organizującego współzawodnictwo sportowe w 

dyscyplinach tanecznych. 

3. Stypendium może być przyznane zawodnikom niepełnosprawnym, którzy w okresie 12 

miesięcy poprzedzających termin określony w §3 ust. 5 osiągnęli w danym sporcie znaczący 

wynik w zawodach mistrzowskich krajowych lub międzynarodowych. 

§ 3 

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

sportowego, którego jest członkiem. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokument potwierdzający 

osiągnięte wyniki sportowe, powołanie do kadry, klasę sportową, kopię licencji sportowej 

(jeżeli dotyczy). 

3. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć zawodnika za rok kalendarzowy poprzedzający rok 

ubiegania się o stypendium. 

4. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją składa się do Wójta Gminy Kosakowo w terminie 

do 10 stycznia z osiągnięciami za rok ubiegły. 



5. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

7. W przypadku złożenia wniosku po terminie lub nieusunięcia braków formalnych w 

wyznaczonym terminie 5 dni od wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 4 

1. Wnioski o stypendia opiniuje Zespół ds. rozpatrywania wniosków o stypendia sportowe, 

zwany dalej „Zespołem”. 

2. Decyzję o przyznaniu zawodnikowi stypendium oraz jego wysokość określa Wójt Gminy 

Kosakowo po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu. 

3. Określając wysokość stypendium bierze się pod uwagę w szczególności osiągnięcia 

sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.  

4. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 5 

1. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy do końca roku kalendarzowego.  

2. Wysokość stypendium wynosi od 150 zł do 1.500 zł (brutto) miesięcznie i jest wypłacane 

przez Wójta Gminy Kosakowo w trzech transzach: 

 1. do końca stycznia za okres od stycznia do kwietnia, 

 2. do końca maja za okres od maja do sierpnia, 

 3. do końca września za okres od września do grudnia. 

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 Gminy Kosakowo 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 Gminy Kosakowo podaje do wiadomości 

publicznej. 

§ 8 

1. Wójt Gminy Kosakowo pozbawia zawodnika prawa do stypendium jeżeli: 

1) Gmina Kosakowo przestanie być miejscem zamieszkania stypendysty, 

2) stypendysta utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 

co zostało stwierdzone orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego 

uprawnienia do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 

ustawy o sporcie, 

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

właściwego związku sportowego, 

3) zawodnik zaprzestał startów lub treningów, 



4) zawodnik został 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 Gminy Kosakowo może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna 

pozbawienia. Stypendium za okres, za który zawodnik był pozbawiony prawa do 

stypendium, nie podlega wypłaceniu. 

3. O zaistnieniu przesłanek określonych w § 8 zawodnik zobowiązany jest powiadomić 

niezwłocznie Wójta Gminy Kosakowo w formie pisemnej. 

4. Wójt Gminy Kosakowo zobowiązany jest do rozpoczęcia procedury wstrzymania, 

wznowienia lub pozbawienia stypendium zawodnika w przypadku otrzymania informacji 

od osób trzecich o zaistnieniu przesłanek określonych w § 8. 

5. Wstrzymanie i pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje w miesiącu 

następującym bezpośrednio po miesiącu, w którym wystąpiła co najmniej jedna z 

okoliczności, o których mowa w § 8. 

6. O wstrzymaniu, wznowieniu i pozbawieniu stypendium Wójt Gminy Kosakowo 

zawiadamia na piśmie zawodnika lub ustawowego przedstawiciela w przypadku osoby 

nieletniej. 

 

§ 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 

w terminie 14 dni od daty wezwania do jego zwrotu. 

 

 

 

 

 

      



str. 1 
 

  Załącznik nr 1 do Regulaminu 

                                                                                                                                 

              Wójt 

             Gminy Kosakowo 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika z Gminy Kosakowo 

na okres od …………………………….. do ………………………………… 

 

I. Informacje o wnioskodawcy: 

 

1. Wnioskodawca: 

 

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

 

Ulica …………………………………………………nr ……………………………….......... 

 

Kod pocztowy ……..………………….. Miejscowość ……………………...………………. 

 

Nr telefonu …………………………….. e-mail ……………………………………….……. 

 

2. Status prawny organizacji (data rejestracji, nr i dział rejestru lub wpisu): 

 

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

 

II. Dane osobowe zawodnika: 

 

1. Imię i nazwisko zawodnika  

 

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

 

2. Data i miejsce urodzenia  

 

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

 

3. Adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania)  

 

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

 

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

 

4. PESEL .....................................................5. telefon kontaktowy …........................................ 

 

6. Seria i numer dokumentu tożsamości/legitymacji szkolnej*.................................................... 
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7. Miejsce składania informacji podatkowych: Urząd Skarbowy: …........................................... 

 

8. Nazwa banku i numer konta bankowego:................................................................................. 

 

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

 

III. Dane sportowe: 

 

1. .Dyscyplina sportowa uprawiana przez zawodnika/-czkę:  

 

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

 

2. Klub sportowy:  

 

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

 

3. Kategoria wiekowa zawodnika: ……………………………………………………………... 

 

4. Aktualny Nr licencji/karty zawodniczej:.……………………………………………………. 

 

5. Trener klubowy:........................................................................................................................ 

 

6. Zawodnik spełnił następujące kryteria: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

7. Posiada klasę mistrzowską/sportową* : 

 

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

(Potwierdzoną przez związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny – zaś. w zał.) 

 

8. Nie był karany z winy umyślnej. 

 

IV. Uzasadnienie wnioskodawcy (osiągnięcia sportowe zawodnika uprawniające do 

przyznania stypendium sportowego):  

 

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

 

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

 

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

 

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

 



str. 3 
 

2. Dotychczas otrzymywane stypendia (źródło i okres pobierania), nagrody, wyróżnienia: 

 

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

 

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

 

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

informuję, iż administratorem danych osobowych z Wniosku jest GMINA KOSAKOWO Z SIEDZIBĄ 

URZĘDU PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO 69, 81-198 KOSAKOWO.  
Dane osobowe podane we Wniosku przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania 

związanego z rozpatrzeniem i przyznaniem/nie przyznaniem stypendium sportowego. W/wym dane osobowe nie 

będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji 

określonych w przepisach szczególnych.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych z Wniosku oraz ich poprawiania.  

Podaje Pani/Pan dane z Wniosku dobrowolnie.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania 

związanego z rozpatrzeniem i przyznaniem/nie przyznaniem stypendium sportowego. 

 

 

 

 

 

………………………………………  …………………………………………. 

Miejscowość, data       Podpis, pieczątka wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
Do wniosku należy dołączyć (jeżeli dotyczy): 

1) Aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrowego. 

2) Aktualne zaświadczenie z Polskiego Związku Sportowego o dopuszczeniu zawodnika do rozgrywek 

(dot. gier zespołowych). 

3) Aktualne zaświadczenie z Polskiego Związku Sportowego o posiadanej klasie sportowej (dot. sportów 

indywidualnych). 

4) Aktualne zaświadczenie z krajowej organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych o zajętym 

miejscu medalowym, przynależności do kadry narodowej (dot. osób niepełnosprawnych) 

5) Oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

dotyczącym przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji 

sportowej, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

6) Oświadczenie klubu lub stowarzyszenia sportowego o przynależności zawodnika do wskazanego przez 

wnioskodawcę klubu sportowego lub stowarzyszenia. 

7) Oświadczenie o niekaralności osoby ubiegającej się o stypendium sportowe. 

8) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika. 

9) Plan startów i przygotowań na rok pobierania stypendium. 

10) Inne wg uznania wnioskodawcy. 


