
UCHWAŁA NR XXI/288/16
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
poz.446 ) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz .176 .) - Rada 
Miejska w Kątach Wrocławskich  uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz wysokość 
nagród  dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w Gminie 
Kąty Wrocławskie.

§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej - zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę 
sportu uznaną za znaczącą dla Gminy Kąty Wrocławskie,  jest mieszkańcem Gminy Kąty Wrocławskie  oraz 
uzyska jeden z następujących wyników sportowych:

1) ustanowił rekord Polski w danej kategorii wiekowej,

2) zdobył medal na Mistrzostwach Polski, Europy lub Świata w danej kategorii wiekowej,

3) uzyskał kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie lub Uniwersjadę,

4) jest członkiem kadry narodowej, wojewódzkiej lub makroregionu w swojej kategorii wiekowej,

5) posiada klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich 
dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków 
sportowych.

2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom drużyny sportowej za osiągnięcia w dyscyplinach 
zespołowych, w przypadku spełnienia przez drużynę wymagań z ust. 1 pkt 1-3.

§ 3. Stypendium sportowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 4. Wysokość miesięcznego stypendium sportowego wynosi:

1. w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 – 300 zł brutto;

2. w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. 2 - w zależności od rangi zdobytego  medalu, tj. medal brązowy – 
300 zł brutto, medal srebrny – 500 zł brutto, medal złoty – 600 zł brutto,

3. w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 3 – 500 zł brutto;

4. w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 4 - 300 zł brutto;

5. w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 4 - 400 zł brutto

6. w przypadku wskazanym w § 2 ust. 2 – 200 zł brutto na zawodnika drużyny.

§ 5. 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie po konsultacji z właściwą 
do spraw sportu stałą komisją Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich na wniosek złożony przez:

1) klub sportowy

2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy

3) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu sportu

4) osobę fizyczną, o której mowa w § 2 w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego

2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie stypendium składają wniosek w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia stypendium.
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3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągnięcia uzyskane w okresie 12 miesięcy do 
dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków.

§ 6. Podstawą wypłaty stypendium sportowego jest umowa stypendialna.

§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie pozbawia stypendium sportowego w przypadku:

1) zaprzestania uprawiania sportu przez zawodnika objętego programem szkolenia

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez klub lub związek sportowy

3) toczy się postępowanie karne z winy umyślnej zawodnika

4) ustania jednej z okoliczności, o której mowa w § 2 ust. 1

5) rozwiązania drużyny, o której mowa w § 2 ust. 2

§ 8. 1. Burmistrz może przyznać jednorazowo za wyniki sportowe: nagrody i wyróżnienia dla sportowców; 
nagrody dla trenerów.

2. Określa się następujące rodzaje wyróżnień: puchary, statuetki, dyplomy.

3. Ustala się nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe.

4. Nagrody finansowe mogą być przyznawane w następujących przypadkach i wysokości brutto:

1) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, 
mistrzostwach Europy: 1000 zł – 800 zł

2) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Polski: 800 zł – 600 zł

3) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach regionu, województwa: 600 zł – 400 zł

4) za powołanie do kadry narodowej w zawodach głównych, mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, 
olimpiadzie, paraolimpiadzie – 800 zł – 400 zł

5) zawodnikom drużyny sportowej za osiągnięcia w dyscyplinach zespołowych można przyznać nagrodę 
zbiorową dla drużyny w wysokości dwukrotności przysługującej nagrody indywidualnej.

5. Kwoty przyznanych nagród, określone w ust. 4 różnicowane są w zależności od rangi imprezy sportowej i 
osiągniętego wyniku sportowego.

6. Trenerowi, za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika lub drużynę wysokich wyników 
sportowych, określonych w ust. 4, może być przyznana nagroda w wysokości 75 % nagrody pieniężnej 
przysługującej zawodnikowi lub drużynie.

§ 9. Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia dla sportowca, oraz nagrody dla trenera  należy składać w 
Urzędzie Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie 
nagrody i wyróżnienia. Wniosek może być złożony przez instytucje i osoby fizyczne wymienione w § 5 ust.1. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały

§ 10. Burmistrz Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie pozbawia nagrody oraz wyróżnienia w przypadku jeżeli 
zostały one przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 
Województwa  Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/288/16

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dane wnioskodawcy:

……………………………………….…

……………………………………

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPOTOWGO  W GMINIE  KATY WROCŁAWSKIE

I. Dane osobowe kandydata do przyznania stypendium :

1. Imię i nazwisko

2. Data i miejsce urodzenia

3. Adres zamieszkania:

4. Nr tel

5. Seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu)

6. Numer rachunku bankowego

7. Przynależność klubowa (jeśli jest zrzeszony)

8. Osiągnięte wyniki sportowe w roku. którego wniosek dotyczy, z podaniem rangi zawodów
terminu oraz zajętego miejsca: .

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

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

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

9. Członkostwo w kadrze narodowej/wojewódzkiej lub makroregionu w swojej kategorii wiekowej

11. W przypadku kandydata niepełnoletniego dane dotyczące rodzica lub opiekuna prawnego :

a) Imię i nazwisko

b) Adres zamieszkania

c) Seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu)

……………………………………………

(podpis wnioskodawcy)
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II. Program stypendium

Plan pracy w okresie pobierania stypendium

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

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

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

Katy Wrocławskie,…………………………  
……………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

III. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy

,…………………………..………..  
……………………………………………

(miejscowość i data)  (podpis osoby upoważnionej)

Oświadczam że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do 
publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium

……………………………………………

(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/288/16

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dane wnioskodawcy:

……………………………………….

……………………………………….

Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia dla sportowca , nagrody dla trenera

I. Dane osobowe kandydata do przyznania wyróżnienia/ nagrody

1. Imię i nazwisko

2. Data i miejsce urodzenia

3. Adres zamieszkania

4. Uprawiana dyscyplina i konkurencja

5. Kategoria wiekowa

6. Klasa sportowa

7. Nazwa klubu, którego kandydat jest zawodnikiem (jeśli jest zrzeszony)

8. Nazwisko i imię trenera klubowego

II. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych (w roku, którego wniosek dotyczy) wraz z rangą 
zawodów oraz zajętym miejscem :

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

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

……………………………………..

(Podpis wnioskodawcy

III. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy

,…………………………..………..  
……………………………………………

(miejscowość i data)  (podpis osoby upoważnionej)

Oświadczam że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do 
publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

……………………………………………

(podpis wnioskodawcy)
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Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe został wypracowany we współpracy z Komisją
Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz młodzieżowych środowisk sportowych
z terenu gminy i opracowany na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016
poz .176 ), zgodnie którym „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały,
szczegółowe zasady, tryb przyznawania (…) oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i
wyróżnień (…) biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz
osiągnięty wynik sportowy”.

Środki finansowe na powyższe zadnie będą corocznie zabezpieczane w budżecie Gminy w trybie określonym
niniejszej uchwale.
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