
UCHWAŁA NR 209/2015 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 15 grudnia 2015r. 

 
 w sprawie warunków oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego. 
 
 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2014r. poz.715; z 2015r. poz.1321) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Ustanawia się stypendium sportowe dla osób fizycznych osiągających wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 
 

§2. Stypendium sportowe ma na celu wspieranie rozwoju osób szczególnie 
uzdolnionych sportowo, posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy i miasta  
Jastrowie. 

 
§3. 1. Stypendium sportowe przyznaje się osobie fizycznej, zwanej dalej 

„zawodnikiem”, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, 
za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku. 

2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który jest członkiem 
stowarzyszenia  kultury fizycznej, klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego, 
zwanych dalej „klubem sportowym”. 

3. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę 
lub konkurencję  objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich oraz uzyskał 
jeden z następujących wyników sportowych: 

1) ustanowił rekord Polski, 
2) zdobył medal Mistrzostw Polski, Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich                             

lub Paraolimpijskich, 
3) zakwalifikował się do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata, Europy, Igrzyska 

Olimpijskie lub Paraolimpijskie, 
4) zakwalifikował się do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe, 
5) został powołany do szerokiej kadry narodowej, 
6) zajął  miejsce 1-8 w Halowych Mistrzostwach Polski, 
7) zajął  miejsce 1-8 w Mistrzostwach Polski na stadionie, 
8) posiada pierwszą klasę sportową w swojej kategorii wiekowej, 
9) jest członkiem kadry województwa.  

 
§4. 1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, 

zwany dalej Burmistrzem, na wniosek klubu sportowego, o którym mowa w §3 ust.2,  lub                     
z własnej inicjatywy. 

2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego 
przyznaniem. 



3. Decyzja Burmistrza w sprawie stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
jakikolwiek środek odwoławczy. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może przyznać stypendium 
sportowe za inne osiągnięcia niż wymienione w §3 ust.3, zawodnikowi wyróżniającemu się  
i rokującemu w kolejnych latach nadzieję na uzyskanie wysokiego poziomu sportowego. 
 

§5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące 
informacje i załączniki: 

1) dane osobowe zawodnika, 
2) wykaz osiągnięć sportowych, poświadczenie klasy sportowej wydane przez 

macierzysty klub, polski lub okręgowy związek sportowy, 
3) oświadczenie klubu sportowego o przynależności wnioskodawcy do jego struktur, 
4) zobowiązanie zawodnika do informowania Burmistrza o okolicznościach, które 

skutkują pozbawieniem lub zawieszeniem wypłacania stypendium, 
5) wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu       

w terminie do dnia  30 września danego roku  uwzględniając osiągnięcia sportowe za 
okres 12 miesięcy roku poprzedniego. 
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego określi Burmistrz w drodze 

zarządzenia.  
 3.  Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcia sportowe z 2015r.  
składa się do dnia 15 lutego 2016r. Odpowiednio stosuje się §6 ust.3. 

 
§6. 1. Środki finansowe przeznaczone na stypendium sportowe, planowane są 

corocznie w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie, a ich wysokość zależy od możliwości 
finansowych Gminy. 

2. Wysokość stypendium sportowego może wynosić do 25% minimalnego 
wynagrodzenia  wynikającego z ustawy  z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu 31 grudnia  roku poprzedzającego rok, na 
który zostanie przyznane stypendium. 
   3. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane są co 
miesiąc. 
 

§7.  1. Burmistrz wstrzymuje wypłatę stypendium w przypadku, gdy zawodnik: 
1) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych, 
2) został zawieszony w prawach zawodnika. 

2. Wstrzymane stypendium sportowe wypłaca się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania. 

3. Burmistrz pozbawia zawodnika stypendium na podstawie dokumentów 
stwierdzających: 
    1) utratę statusu zawodnika,  
    2) popełnienie przestępstwa z winy umyślnej, 
    3) utratę zdolności do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym  
        przez lekarza medycyny sportowej, 
    4) samowolne przerwanie realizacji programu szkoleniowego, 
    5) odmowę udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny. 

4. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn 
niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest 
wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zaprzestania uprawiania sportu. Po 
tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do uprawiania sportu, pozbawia się zawodnika 
stypendium. 



5. Utrata prawa do pobierania stypendium zaczyna obowiązywać począwszy od 
miesiąca, w którym powstały okoliczności określone w ust.3. 

6. O pozbawieniu prawa do stypendium Burmistrz zawiadamia zawodnika                                  
i macierzysty klub sportowy. 

7. Stypendium sportowe wypłacane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega 
zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania nienależnego stypendium.                                             
 

§8. Traci moc uchwała Nr 48/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2007r. 
w sprawie warunków i trybu przyznawania, cofania i pozbawiania stypendium sportowego. 
 

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie  
 

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

 


