
Projekt

z dnia  28 marca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001, r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591;zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r., Dz.U. Nr 80,poz 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Dz.U. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, 
Dz.U. Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.Dz. U. Nr 
180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 
142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 , poz. 230; z 2011, r.Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777), oraz art. 31 i art. 35 ust. 5, 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857; zm. 
Dz.U. Nr 151, poz. 1014; z 2011r.Dz. U. Nr 171, poz.1016 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice, w formie Regulaminu 
przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25.XI.2009r. w sprawie 
określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych 
zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie 
sportowym. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 18 kwietnia 2012 r. 

REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ FINANSOWANYCH 

Z BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE 

DZIAŁ I.
PRZEPISY POCZĄTKOWE 

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy 
Krapkowice oraz osiągnięty  wynik sportowy. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu, która 
osiągnęła wysokie wyniki sportowe i nie otrzymującą wynagrodzenia na podstawie umowy z klubem sportowym. 

2. trenerze – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski lub 
instruktorski uzyskany według przepisów art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i szkoląc zawodnika, 
przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, 

3. działaczu sportowym - należy przez to rozumieć inną osobę fizyczną wyróżniającą się osiągnięciami 
w działalności sportowej, która działając w klubie sportowym, stowarzyszeniu zrzeszającym zawodnika 
wspomagała proces szkolenia sportowego i przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku 
sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

4. wysokim wyniku sportowym należy rozumieć w szczególności: 

1) uzyskanie przez zawodnika klasy mistrzowskiej międzynarodowej na zawodach objętych kalendarzem 
sportowym właściwego związku sportowego, 

2) uzyskanie kwalifikacji olimpijskich, 

3) powołanie do kadry Polski, województwa Opolskiego w różnych kategoriach wiekowych, 

4) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w dyscyplinach 

olimpijskich: 

- zajęcie miejsca od 1-16 w Igrzyskach Olimpijskich, 

- zajęcie miejsca 1-16 w mistrzostwach Świata Seniorów, 

- zajęcie miejsca 1-16 w zawodach Pucharu Świata, 

- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Świata Juniorów, 

- zajęcie miejsca 1-8 na Uniwersjadzie, 

- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Seniorów, 

- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Juniorów, 

- zajęcie miejsca 1-8 w Pucharze Kontynentalnym, 

- zajęcie miejsca 1-5 w Mistrzostwach Polski seniorów lub młodzieżowców, 

- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskich Zawodach Dzieci /Finał/, Puchar Polski /Finał/, 
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5) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w dyscyplinach 

nieolimpijskich: 

- za zajęcie 1-8 miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub pucharze świata, 

- za zajęcie 1-3 miejsca w mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców, 

- za zajęcie 1-3 miejsca w mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych (kadetów), 

6) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w zawodach paraolimpijskich: 

- za zajęcie 1-8 miejsca w igrzyskach, 

- za zajęcie 1-8 miejsca w mistrzostwach świata lub Europy, 

7) w przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie sportowym i wraz z zespołem zajęcie od 
1-3 miejsca w tabeli współzawodnictwa pod koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu wojewódzkim; 

8) inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową w zakresie współzawodnictwa dzieci i młodzieży, 
bądź w szczególny sposób promujące Gminę Krapkowice. 

§ 3. 1. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wyników sportowych zawodników są: 

1) stypendia sportowe, 

2) nagrody, 

3) wyróżnienia. 

2. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wyników sportowych trenerów i działaczy są: 

1) nagrody, 

2) wyróżnienia. 

§ 4. 1. Wysokość stypendiów i nagród uzależniona jest od osiągniętego poziomu sportowego oraz kwoty 
zapisanejna  ten cel w budżecie Gminy Krapkowice. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom oraz trenerom i działaczom, którzy są 
mieszkańcami Gminy Krapkowice lub zrzeszeni są w klubach sportowych i stowarzyszeniach mających siedzibę 
na terenie Gminy Krapkowice. 

3. Stypendia sportowe są przyznawane zawodnikom zrzeszonym w stowarzyszeniach lub klubach sportowych 
mających siedzibę na terenie Gminy Krapkowice. 

DZIAŁ II.
STYPENDIA SPORTOWE 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne i tryb przyznawania i wypłacania stypendium 

§ 5. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i    
jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz może być formą pomocy, celem podniesienia poziomu wyszkolenia, 
formy sportowej lub kontynuacji startów. 

§ 6. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem 
sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 24 roku życia. 

2. Stypendium sportowe ma charakter pomocy indywidualnej i będzie przyznawane na czas określony nie 
dłużej niż do końca danego roku budżetowego i wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 7. 1. Wniosek o stypendium składa się do Burmistrza Krapkowic raz w roku w terminie: 

1) do 15 czerwca 2012 r. 

2) do 30 listopada w następnych latach. 

2. Burmistrz Krapkowic może wyznaczyć dodatkowy  termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium 
sportowego. 

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: 
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1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik, 

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy, 

3) zawodnik lub jego opiekun prawny. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi w drodze Zarządzenia Burmistrz Krapkowic i powinien 
zawierać następujące informacje oraz załączniki: 

1) dane osobowe zawodnika na rzecz którego składany jest wniosek; 

2) dane o osiągnięciach zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie stypendium wraz z potwierdzonymi za 
zgodność z oryginałem dokumentami potwierdzającymi ten wynik; 

3) poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz uprawianej 
w tym klubie dyscyplinie sportu; 

4) zobowiązanie klubu do informowania o zaistniałych okolicznościach prowadzących do cofnięcia lub 
wstrzymania stypendium; 

5) zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub 
Okręgowy Związek Sportowy; 

6) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt; 

7) program szkolenia; 

8) oświadczenie zawodnika o niepobieraniu innego stypendium sportowego i nieotrzymywaniu wynagrodzenia za 
uprawianie sportu; 

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

10) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych. 

§ 8. 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Krapkowic. 

2. Burmistrz Krapkowic w celu rozpatrzenia wniosków powołuje zarządzeniem komisję, w składzie: 

1) trzy osoby wskazane przez Burmistrza; 

2) dwie osoby wskazane przez Radę Miejską w Krapkowicach. 

3. W celu zachowania obiektywizmu podczas obrad komisji, jej członkami nie mogą być osoby, które są 
członkami lub zawodnikami klubów sportowych działających na terenie gminy. 

4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i formalnej wniosków i przedkłada Burmistrzowi Krapkowic 
protokół wraz z analizą wniosków i propozycją kwot stypendiów oraz okresu ich udzielenia. 

5. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo złożone i kompletne. 

6. Wnioski niekompletne pod względem formalnym podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty 
doręczenia wezwania do uzupełnienia. Wnioski nie uzupełnione prawidłowo w wyznaczonym terminie nie zostaną 
rozpatrzone. 

§ 9. 1. Ostatecznego rozstrzygnięcia, w tym wysokości i okresu przyznania stypendiów, dokonuje Burmistrz 
Krapkowic po zapoznaniu się z protokołem Komisji. 

2. Informację o przyznanych stypendiach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach . 

§ 10. 1. Stypendium przyznawane jest na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Wysokość przyznanego miesięcznego stypendium nie może być niższa niż 100 złotych i nie może 
przekroczyć kwoty 3000 złotych. 

Rozdział 2.
Tryb pozbawienia stypendium 

§ 11. 1. Stypendium zostanie wstrzymywane zawodnikowi jeżeli: 

1) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego, 
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2) został zawieszony w prawach członkowskich lub zawodniczych przez klub, stowarzyszenie, którego jest 
członkiem lub związek sportowy, którego licencję posiada, 

3) wystąpił z klubu sportowego lub stowarzyszenia, o którym mowa w §4 ust. 3. 

2. Wstrzymanie stypendium następuje na wniosek klubu sportowego, stowarzyszenia, związku sportowego oraz 
z urzędu w przypadku uzyskania informacji o zaistnieniu jednej z sytuacji wskazanych w ust. 1. 

3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz Krapkowic powiadamia zawodnika, klub lub 
stowarzyszenie. 

4. Wstrzymane stypendium z powodów wskazanych w ust. 1 przywraca się na wniosek klubu sportowego, 
stowarzyszenia, zawodnika lub opiekuna prawnego. 

5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje. 

§ 12. 1. Burmistrz Krapkowic pozbawia zawodnika stypendium w przypadku, jeżeli zawodnik: 

1) naruszył przepisy antydopingowe określone przez krajowe lub międzynarodowe organizacje sportowe, 

2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia lub został dożywotnio zdyskwalifikowany, 

3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 

4) podpisał kontrakt zawodowy, 

5) otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł, 

6) przeszedł do klubu lub stowarzyszenia z siedzibą poza terenem Gminy Krapkowice, 

7) został prawomocnie skazany. 

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia jednej z przyczyn wymienionych 
w ust. 1. 

3. O przypadkach wymienionych w ust. 1 klub sportowy zawodnika, stowarzyszenie bądź związek sportowy 
informuje Burmistrza Krapkowic natychmiast po ich zaistnieniu. Burmistrz Krapkowic może pozbawić stypendium 
również z urzędu w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 1. 

§ 13. Zawodnik, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została 
potwierdzonaorzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny 
sportowej,może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, 
a wszczególnych przypadkach przez okres sześciu miesięcy. 

§ 14. 1. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek budżetu 
GminyKrapkowice wskazany przez Burmistrza Krapkowic. 

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia 
pisemnego żądania Burmistrza Krapkowic. 

DZIAŁ III.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 15. 1. Nagroda i wyróżnienie jest wyrazem uznania dla: 

1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i wyniki sportowe, 

2) trenerów i działaczy klubów sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych. 

§ 16. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy Krapkowice 
w  kwocie od 100 zł do 3000 zł. 

2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar, dyplom lub inne świadczenie niepieniężne. 

3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od 
uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika. 

§ 17. 1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który: 
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1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie, albo w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, 

2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników. 

2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi, który: 

1) przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym, 

2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych. 

3. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać działaczowi sportowemu, który: 

1) w okresie swojej pracy, wspomagał proces szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez 
zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, 
przyczyniał się do rozwoju sportu w gminie, 

2) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych. 

4. Zawodnikom sportowych gier zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu. 

5. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę. 

Rozdział 2.
Tryb przyznawania nagród i wyróżnień 

§ 18. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić: 

1) klub sportowy lub stowarzyszenie zrzeszające zawodnika, trenera, lub działacza sportowego, 

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy, 

3) dyrektor placówki oświatowej, 

4) Gminna Rada Sportu, 

5) Naczelnik Wydziału właściwego do spraw sportu Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko, 

2) określenie wnioskodawcy, 

3) adres wnioskodawcy, 

4) opinię właściwego klubu sportowego, stowarzyszenia w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub 
wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy sportowych nie zrzeszonych w dniu złożenia 
wniosku), 

5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym 

6) osiągniętego przez zawodnika zgodny z kryteriami określonymi w § 2 ust. 4, 

7) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się do Burmistrza Krapkowic. 

4. Wnioski należy składać: 

a) do 15 czerwca 2012r. 

b) do 30 listopada w następnych latach. 

§ 19. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Krapkowic. 

2. Burmistrz Krapkowic w celu rozpatrzenia wniosków powołuje zarządzeniem komisję, wymienioną § 8. 2. 

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i formalnej wniosków i przedkłada Burmistrzowi Krapkowic 
protokół wraz z analizą wniosków, propozycją nagród i wyróżnień. 

4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo złożone i kompletne. 
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5. Wnioski niekompletne pod względem formalnym podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty 
doręczenia wezwania do uzupełnienia. Wnioski nie uzupełnione prawidłowo w wyznaczonym terminie nie zostaną 
rozpatrzone. 

6. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku wycofania go przez wnioskodawcę. 

§ 20. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie może być 
przyznanaw trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Burmistrza Krapkowic. 

§ 21. 1. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Krapkowic zawiadamia nagrodzonego 
(wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród 
i wyróżnień. 

2. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym. 

§ 22. Przepisy niniejszego Regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznania przewidzianych w 
nim nagród i wyróżnień nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników, trenerów i działaczy ani 

zobowiązań organów Gminy Krapkowice do ich przyznawania tym osobom. Przepis ten nie zwalnia 
z obowiązku wypłaty przyznanych nagród oraz obowiązku udzielenia przyznanych wyróżnień. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 9B97B562-8020-46C5-AAA6-77F98F1B5F57. Projekt Strona 6


	
	



