
UCHWAŁA NR XL/312/09
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia  27 listopada 2009r.

w  sprawie:   określenia  zasad  i  trybu  przyznawania,  wstrzymywania  i  pozbawiania   stypendiów 
sportowych oraz określenia wysokości   nagród i  wyróżnień za  osiągnięcia  w dziedzinie  kultury 
fizycznej i sportu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym„ (Dz. 
U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 22 ust. 1 ust. 4a i ust. 6 ustawy z 
dnia  18 stycznia  1996 roku  „o kulturze  fizycznej„  (  Dz.U.  z  2001 roku Nr 81 ,  poz.  889 ze 
zmianami )  Rada Gminy  u c h w a l a , co następuje :

§ 1

Zawodnikom i  sportowcom  mieszkańcom  Gminy  Masłów  należącym  do  Klubów  Sportowych, 
Uczniowskich   Klubów   Sportowych,  Szkolnych  Klubów  Sportowych  i  niezrzeszonym, 
działających na terenie Gminy Masłów oraz poza jej terenem, mogą być przyznawane stypendia, 
nagrody  indywidualne  i  zespołowe  oraz  wyróżnienia  za  uzyskanie  osiągnięć  sportowych  na 
szczeblu gminy,  powiatu, województwa i kraju, a także poza jego granicami. 

§ 2

Stypendia,  nagrody  i  wyróżnienia,  o  których  mowa  w  §  1  są  finansowane  z  budżetu  Gminy 
Masłów. 
                                        

§ 3

Zasady  przyznawania  stypendiów,  nagród  i  wyróżnień  określa  załącznik  Nr  1  do  niniejszej 
uchwały. 

§ 4

Wniosek o stypendium dla zawodnika składa klub, którego jest on członkiem. Wzór wniosku o 

stypendium stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 6

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



                                                           Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/312/09 Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 listopada 2009 roku

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia 

wysokości  nagród i wyróżnień za  osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

§ 1

Dla  zawodników,  sportowców,  oraz  sportowców  niepełnosprawnych  mogą  być  przyznawane 
stypendia, nagrody indywidualne  i zespołowe za :

1) osiągnięcia  w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 
2) osiągnięcia  sportowe  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  (wg  systemu  sportu  młodzieżowego 

MEN) 

§ 2

1. Dla  zawodników  w  kategorii  senior,  młodzieżowiec  i  starszy  junior  oraz  sportowców 
niepełnosprawnych mogą być przyznane stypendia,  nagrody finansowe za : 
a) udział w rożnego rodzaju igrzyskach
b) zdobycie złotego, srebrnego, brązowego medalu w rożnego rodzaju imprezach w dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu     
c) zajęcia I , II , III miejsca w zawodach organizowanych przez organizacje sportowe wyższego 

szczebla, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego.
2 . Wysokość nagrody (brutto) dla zawodnika nie może być niższa niż 300,00zł  (trzysta złotych) 

i nie wyższa niż 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych).
                                                               

§  3

1.   Dla  zawodników,  sportowców w kategorii  junior  i  junior  młodszy  mogą  być  przyznawane 
wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych, talonów itp.

2 . Wartość nagród (brutto), o których mowa w niniejszym paragrafie ust.1 nie może być niższa 
niż  250,00zł (dwieście pięćdziesiąt złotych ) i nie wyższa  niż 900,00 zł (dziewięćset złotych).

                                                   

§ 4

W  przypadku  osiągnięcia  dwóch  lub  więcej  wyników  sportowych  przez  jednego  sportowca, 
przyznaje się jedną nagrodę lub jedno wyróżnienie, którego wysokość nie może przekroczyć 75 % 
sumy nagród lub sumy wyróżnień za poszczególne osiągnięcia.    

§ 5

Zawodnikom sportowym gier zespołowych może być przyznana nagroda zbiorowa lub wyróżnienie 
dla  zespołu  w  wysokości  75%  przysługującej  nagrody  lub  wyróżnienia  indywidualnego 



pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami danego związku sportowego, 
z  tym  że  nagroda  lub  wyróżnienie  dla  jednego  zawodnika  nie  może  przekroczyć  stawek 
określonych w paragrafie 2 ust.2 i w paragrafie 3 ust.2 niniejszych zasad. 

§ 6

Wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień określa Wójt Gminy w ramach posiadanych środków 
finansowych  z zastrzeżeniem § 2 ust.2 ,  § 3 ust.2 .

§ 7

Stypendia , nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Wójta Gminy .

§ 8

Zawodnikowi,  który  jest  czasowo  niezdolny  do  uprawiania  sportu,  a  niezdolność  ta  została 
potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie 
medycyny sportowej, może być wypłacone stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak 
niż przez 3 miesiące.

§ 9

1.  Stypendia, nagrody i wyróżnienia są przyznawane na podstawie złożonych wniosków.
2. Wniosek składa się po uzyskaniu wyniku w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 
3. W przypadku przyznania stypendium przez Wójta Gminy zawiera się  stosowną umowę ze 

stypendystą . 

§ 10

1 . Stypendium, nagroda lub wyróżnienie może być przyznane w roku, w którym wynik został 
     osiągnięty.
2 . Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

§ 11

Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku: 
1. Zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia
2. Nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy 

lub klub którego jest członkiem
Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres wstrzymania, nastąpi po ustaniu ww. przyczyn.

§ 12

Pozbawienie stypendium może nastąpić w przypadku:
1. Zaprzestania uprawiania sportu
2. Podpisania kontraktu zawodowego
3. Prawomocnego skazania

Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia ww. przyczyn



          

         Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/312/09 Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 listopada 2009 roku

………………………………                                                                  ……………………………
           Wnioskodawca                                                                                     Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla

Nazwisko, Imię

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Nazwa i dokładny adres szkoły, uczelni, miejsca 
pracy

Uprawiana dyscyplina sportowa

Kategoria wiekowa

Klub Sportowy (dokładna nazwa, adres, telefon)

Nazwisko i imię aktualnego trenera klubowego

UZASADNIENIE

                                                                                                          Podpis wnioskodawcy



U z a s a d n i e n i e   

 do uchwały Nr XL/312/09 Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 listopada 2009 roku

Proponowane  stypendia,  nagrody,  wyróżnienia   przyznawane  będą  za  szczególne  osiągnięcia 

sportowe. Taki sposób nagradzania stanowi dobrą motywację w dążeniu do osiągnięcia wyższych 

wyników  w  klubach  sportowych  działających  na  terenie  Gminy.  Przyczyni  się  również  do 

propagowania sportowego stylu życia  i  rozwoju kultury fizycznej.  Przyznanie stypendium, bądź 

nagrody będzie  miało  wpływ na dalszy rozwój kariery wyróżnionego zawodnika na szczeblach 

wyższych  a także niejednokrotnie pomoże  w przypadkach trudnych sytuacjach finansowych 

 w rodzinach.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i godne poparcia. 
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