
UCHWAŁA NR XLIII/319/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 60 i poz. 1600)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
2) warunki, tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych dla trenerów 

oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) budżecie - należy przez to rozumieć budżet gminy Wolbórz, uchwalony przez Radę Miejską na 
dany rok budżetowy;

2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Wolborza;
3) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wolbórz;
4) zawodniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną zamieszkałą na terenie gminy Wolbórz, 

biorącą udział we współzawodnictwie sportowym;
5) dyscyplinie sportu znaczącej dla gminy - należy przez to rozumieć jedną z wymienionych 

dyscyplin sportu - dyscypliny sportu zespołowego, sporty walki, tenis stołowy, pływanie, jazda 
konna, lekkoatletyka;

6) dyscypliny sportu zespołowego - należy przez to rozumieć piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę 
siatkową.
3. Ustanawia się:

1) okresowe stypendium sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
2) nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
3) nagrody pieniężne i wyróżnienia dla trenów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami 

w działalności sportowej.
4. Świadczenia, o których mowa w ust. 3 przyznawane są w ramach środków zaplanowanych na 

ten cel w budżecie gminy.
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Rozdział 2.
Okresowe stypendium sportowe dla zawodników

§ 2. 1. Okresowe stypendia sportowe przyznawane są w dyscyplinach sportu znaczących dla gminy 
zawodnikowi, uprawiającemu dyscyplinę sportu w kategoriach wiekowych właściwych dla 
poszczególnych dyscyplin, który w okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku 
do 30 września roku, w którym złożono wniosek uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć 
sportowych:
1) zajął miejsce od 1 do 6 podczas igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, lub igrzysk 

głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski;
2) zajął miejsce od 1 do 3 podczas międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, wojewódzkich 

mistrzostw młodzików.
§ 3. 1. Okresowe stypendium sportowe przyznawane jest w formie pieniężnej.

2. Wysokość okresowego stypendium uzależniona jest od osiągniętych wyników sportowych 
zawodnika.

3. Okresowe stypendium przyznaje się w wysokości:
1) 1.000,00 zł brutto - za zajęcie miejsca od 1 do 3 podczas igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich, lub igrzysk głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski;
2) 500,00 zł brutto - za zajęcie miejsca od 4 do 6 podczas igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich, lub igrzysk głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski;
3) 500,00 zł brutto - za zajęcie miejsca od 1 do 3 podczas międzywojewódzkich mistrzostw 

młodzików, wojewódzkich mistrzostw młodzików.
4. Okresowe stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy, od stycznia do grudnia roku 

następnego po roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem stypendium należnego w 2018 roku, 
w którym za wyniki sportowe osiągnięte od 1 stycznia 2017 r. do września 2017 r. okresowe 
stypendium sportowe przyznaje się od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego może złożyć klub sportowy, 
związek sportowy, zawodnik lub jego opiekun prawny oraz inny podmiot mający interes prawny, 
w terminie do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium na podstawie osiągnięć 
lub wyników sportowych uzyskanych od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 
30 września roku, w którym składa się wniosek.

2. W roku 2018 wnioski dotyczące przyznawania okresowego stypendium sportowego można 
składać w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Wniosek składa się do Burmistrza Wolborza.
4. Do wniosku należy załączyć komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający 

osiągnięty wynik sportowy potwierdzony za zgodność z oryginałem (zawierający pełną nazwę 
zawodów, termin miejsce ich rozegrania, nazwę dyscypliny sportu oraz konkurencji) i dokument 
potwierdzający powołanie zawodnika do reprezentacji województwa, regionu lub kraju w dyscyplinie 
sportu zespołowego potwierdzony za zgodność z oryginałem.

5. Wzór wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.
§ 5. Okresowe stypendium może zostać przyznane również z urzędu przez Burmistrza Wolborza. 
§ 6. Burmistrz przyznaje lub odmawia przyznania okresowego stypendium sportowego w drodze 
decyzji administracyjnej.
§ 7. 1. Burmistrz może pozbawić zawodnika okresowego stypendium sportowego w drodze decyzji 
administracyjnej w przypadku gdy:
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1) stwierdzono stosowanie przez zawodnika niedozwolonego dopingu;
2) zawodnik został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;
3) zawodnik postępuje w sposób naganny, sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub 

niegodnie reprezentuje miasto;
4) zawodnik zaprzestał uprawiania sportu z przyczyn innych niż zdrowotne;
5) zawodnik zrzekł się pobierania okresowego stypendium sportowego.

2. Pozbawienie okresowego stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

§ 8. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
i krajowym w dyscyplinie sportu znaczącej dla gminy, którzy nie spełniają warunków do uzyskania 
stypendiów, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.
§ 9. 1. Wyróżnieniem jest dyplom lub statuetka przyznawana przez Burmistrza.

2. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym w wysokości:
1) 1.000,00zł brutto za reprezentowanie Polski podczas podczas igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich, lub igrzysk głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski;
2) 1.000,00 zł brutto za stanowienie rekordu Polski;
3) 500,00 zł za zajęcie miejsca od 1 do 3 podczas zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim.

§ 10. 1. Nagrodę  przyznaje Burmistrz na wniosek:
1) zawodnika lub jego opiekuna prawnego,
2) klubu sportowego lub związku sportowego;
3) innego podmiotu mającego interes prawny.

2. Burmistrz może przyznać zawodnikowi  nagrodę również z urzędu.
§ 11. 1. Do wniosku należy załączyć komunikat końcowy zawodów lub inny dokument 
potwierdzający osiągnięty wynik sportowy potwierdzony za zgodność z oryginałem (zawierający 
pełną nazwę zawodów, termin miejsce ich rozegrania, nazwę dyscypliny sportu oraz konkurencji) lub 
dokument potwierdzający powołanie zawodnika do reprezentacji Polski (kadry narodowej) 
w dyscyplinie sportu zespołowego, potwierdzony za zgodność z oryginałem.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik nr  2 do uchwały.
Rozdział 4.

Wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej

§ 12. Wyróżnienie lub nagrodę pieniężną mogą otrzymać trenerzy oraz osoby fizyczne, będące 
mieszkańcami gminy Wolbórz, wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej. 
§ 13. 1. Wyróżnienie przyznaje się w związku z podejmowaniem inicjatyw na rzecz rozwoju sportu 
w gminie lub uhonorowaniem całokształtu kariery trenerskiej lub zawodniczej.

2. Wyróżnieniem jest dyplom lub statuetka przyznawana przez Burmistrza.
3. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym w wysokości:

1) 1.000,00 zł w związku z osiągnięciami o charakterze sportowym wynikającymi z podejmowanej 
działalności sportowej o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub ponad wojewódzkiej;
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2) 500,00 zł w związku z osiągnięciami o charakterze sportowym wynikającymi w podejmowanej 
działalności sportowej o zasięgu województwa.

§ 14. 1. Nagrodę przyznaje Burmistrz na wniosek:
1) zawodnika lub jego opiekuna prawnego;
2) klubu sportowego lub związku sportowego;
3) innego podmiotu mającego interes prawny.

2. Burmistrz może przyznać trenerowi  nagrodę również z urzędu.
§ 15. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej stanowi załącznik nr  3 do 
uchwały.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza. 
§ 17. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie BIP gminy Wolbórz.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wolborzu

Bogdan Szulc
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/319/2018

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 27 marca 2018 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE OKRESOWEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO

dla osób fizycznych  za osiągnięty wynik sportowy
Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa .......................................................................................................
Adres zamieszkania lub siedziby .............................................................................................
Dane osobowe zawodnika:
Imię (imiona) nazwisko ................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................
Przynależność klubowa (o ile dotyczy) .......................................................................................
Telefon kontaktowy ................................................................................................................
Osiągnięty wynik sportowy: ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Pełna nazwa zawodów sportowych, miejsce oraz termin ich rozegrania:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nazwa dyscypliny sportowej (konkurencji): ...............................................................................
Załączniki: 
komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy 

potwierdzony za zgodność z oryginałem (zawierający pełną nazwę zawodów, termin miejsce ich 
rozegrania, nazwę dyscypliny sportu oraz konkurencji) i dokument potwierdzający powołanie 
zawodnika do reprezentacji województwa, regionu lub kraju w dyscyplinie sportu zespołowego 
potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się 
o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922).

..................................................................                  ...............................................................
(data i czytelny podpis zawodnika)                    (data i czytelny podpis/pieczątka wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/319/2018

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 27 marca 2018 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA

dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe
Wniosek w sprawie :

- przyznania nagrody pieniężnej i dyplomu*
- przyznania wyróżnienia w postaci statuetki*

Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa ...........................................................................................................
Adres zamieszkania lub siedziby ..................................................................................................
Dane osobowe kandydata:
Imię (imiona) nazwisko ..............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................
Przynależność klubowa (o ile dotyczy) ....................................................................................
Telefon kontaktowy .....................................................................................................................
Osiągnięty wynik sportowy: ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
Pełna nazwa zawodów sportowych, miejsce oraz termin ich rozegrania:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Nazwa dyscypliny sportowej (konkurencji): .........................................................................
Załączniki: 
komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy 

potwierdzony za zgodność z oryginałem (zawierający pełną nazwę zawodów, termin miejsce ich 
rozegrania, nazwę dyscypliny sportu oraz konkurencji) lub dokument potwierdzający powołanie 
zawodnika do reprezentacji Polski (kadry narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego, 
potwierdzony za zgodność z oryginałem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się 
o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922).

..................................................................                  .................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)                (data i czytelny podpis/pieczątka wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/319/2018

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 27 marca 2018 r.

WNIOSEK O PRZYZNIE NAGRODY PIENIĘŻNEJ LUB WYRÓŻNIENIA

dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Wniosek w sprawie przyznania:

- nagrody pieniężnej*
- wyróżnienia w postaci dyplomu i statuetki*

Dane wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko lub nazwa ....................................................................................................
Adres zamieszkania lub siedziby ........................................................................................
Dane osobowe kandydata:
Imię (imiona) nazwisko .............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................
Przynależność klubowa (o ile dotyczy) .................................................................................
Telefon kontaktowy ....................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku - wskazanie osiągnięć w działalności sportowej:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się 

o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922).

..................................................................             ...................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)                (data i czytelny podpis/pieczątka wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
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