
 
 

UCHWAŁA NR XXII/195/20 
RADY GMINY GŁUSK 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych i nagród 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 2020r. 
poz. 713) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) - Rada 
Gminy Głusk uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa:  

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla 
osoby fizycznej stale zamieszkałej na terenie Gminy Głusk, za osiągnięte wyniki sportowe, a także rodzaje 
i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród; 

2) warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej i ich wysokość, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla społeczności lokalnej. 

§ 2. Osobie fizycznej, stale zamieszkałej na terenie Gminy Głusk może być przyznane stypendium 
sportowe oraz nagroda za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.  

§ 3. Stypendia sportowe oraz nagrody przyznaje się z budżetu Gminy Głusk, biorąc pod uwagę osiągnięty 
wynik sportowy, znaczenie danego sportu dla Gminy Głusk oraz wysokość środków zaplanowanych na ten cel 
w budżecie gminy.  

§ 4. Dyscyplinami sportowymi o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głusk są: lekkoatletyka, piłka nożna, 
piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, sporty walki, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, kolarstwo, 
taniec, łucznictwo, badminton, warcaby, szachy, narciarstwo, podnoszenie ciężarów, gimnastyka, sporty 
motorowe. 

§ 5. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu 
sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu 
wyszkolenia. 

§ 6. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe w sportach 
indywidualnych i zespołowych, określonych w § 4, w roku poprzedzającym przyznanie stypendium 
sportowego, po spełnieniu łącznie następujących kryteriów: 

1) jest mieszkańcem Gminy Głusk, 

2) uprawia dyscyplinę olimpijską albo paraolimpijską, objętą systemem współzawodnictwa sportowego, 

3) w chwili przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden z następujących 
wyników sportowych: 

a) brała udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich; 
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b) brała udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy; 

c) brała udział w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Grand 
Prix Polski; 

d) zajęła miejsce I-III na zawodach rangi wojewódzkiej; 

e) jest zawodnikiem kadry narodowej danej dyscypliny sportu w swojej kategorii wiekowej (potwierdzone 
przez odpowiedni Polski Związek Sportowy). 

§ 7. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 9 miesięcy. 

2. Wysokość przyznanego miesięcznego stypendium ustala się od kwoty 250 zł do kwoty 1000 zł. 

§ 8. 1. Wójt Gminy Głusk pozbawia stypendium sportowego, w przypadku gdy zawodnik osiągający 
wyniki sportowe:  

1) został czasowo lub dożywotnio zdyskwalifikowany lub 

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego lub 

3) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno-moralne lub 

4) zaprzestał startów lub treningów lub 

5) przestaje być mieszkańcem Gminy Głusk. 

2. Zawodnik, któremu przyznano stypendium sportowe, bądź rodzic lub opiekun prawny, w przypadku gdy 
jest on niepełnoletni, zobowiązany jest do poinformowania Wójta Gminy Głusk o okolicznościach, o których 
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od ich wystąpienia. 

3. Pozbawienie stypendium sportowego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 6. 

§ 9. 1. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej za prezentowany przez nią poziom i wyniki sportowe 
związane z:  

1) zajęciem miejsca I-VIII w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, 
Pucharze Świata, 

2) zajęciem miejsca I-VI w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, 

3) zajęciem miejsca I-III w Mistrzostwach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
lub byciem członkiem drużyny klubu sportowego, która to drużyna brała udział w rozgrywkach szczebla 
centralnego i zajęła miejsce I-III. 

2. Nagroda jest jednorazowa, przyznawana w postaci pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1000 zł brutto. 

§ 10. 1. Nagroda może być przyznana trenerom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, 
zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 6 pkt 1-3.  

2. Nagroda dla trenera jest jednorazowa, przyznawana w postaci pieniężnej w wysokości 400 zł brutto. 

§ 11. Stypendium sportowe i nagrody przyznaje Wójt Gminy Głusk.  

§ 12. 1 Podmiotami uprawnionymi do występowania z pisemnymi wnioskami o przyznanie stypendium 
i nagrody są : 

1) klub sportowy lub stowarzyszenie; 

2) szkoły i uczelnie wyższe; 

3) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy; 

4) zawodnik osiągający wyniki sportowe; 

5) rodzic lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik osiągający wyniki sportowe jest niepełnoletni. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać: 

1) dane osobowe kandydata do przyznania stypendium sportowego lub nagrody, 
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2) dane wnioskodawcy, 

3) opis osiągnięć sportowych kandydata do przyznania stypendium sportowego lub nagrody. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

4. Do wniosku należy dołączyć wyniki sportowe (komunikat końcowy lub inny dokument potwierdzający 
wynik sportowy, podpisany przez wnioskodawcę) oraz program szkolenia i startów. 

5. Wnioski o stypendium sportowe i nagrody składa się w Urzędzie Gminy Głusk w terminie do ostatniego 
dnia lutego każdego roku kalendarzowego, za rok poprzedni. 

6. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody, 
wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie 
tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

7. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Złożenie wniosku o stypendium sportowe i nagrody nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego 
przyznania. 

§ 13. Rozpatrzenia wniosków dokonuje Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Głusk.  

§ 14. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób. 

§ 15. Komisja, uwzględniając znaczenie danego sportu dla Gminy oraz osiągnięty wynik sportowy 
zawodników i ich trenerów, dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków i przedkłada 
Wójtowi do zatwierdzenia propozycje przyznania stypendiów i nagród - ich liczbę i wysokość, a w przypadku 
stypendiów również okres jego wypłacania, biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych zaplanowanych 
na ten cel w budżecie gminy oraz liczbę osób spełniających warunki wymienione w niniejszej uchwale.  

§ 16. Sportowiec osiągający wyniki sportowe lub jego trener może otrzymać tylko jedno stypendium 
i nagrodę w danym roku kalendarzowym.  

§ 17. W roku 2020 wnioski za rok 2019 należy składać do dnia 30 września, z uwagi na obowiązujący stan 
epidemii. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głusk.  

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

  

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Głusk 

 
 

Sylwia Jurek 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4208


