
UCHWAŁA NR XXIV/206/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych Burmistrza 
Pyzdr dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2021 poz. 1372) oraz z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t. j. Dz.U. 
2020 poz. 1133) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość 
stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 
zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Nr XXIV/206/2021 

Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 10.09.2021 

 

Regulamin przyznawania Stypendiów Sportowych Burmistrza Pyzdr. 

 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.  

§ 2 

 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1. Stypendium - należy przez to rozumieć „Stypendium Sportowe Burmistrza Pyzdr”. 

2. Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu, 

zamieszkałą na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Pyzdr.  

4. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pyzdry. 

5. Wnioskach - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium.  

6. Komisji - należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski. 

 

§ 3 

1. Stypendium może otrzymać zawodnik osiągający wysokie wyniki sportowe w sportach 

indywidualnych i drużynowych, jest mieszkańcem Gminy Pyzdry oraz na dzień złożenia wniosku nie 

ma więcej niż 26 lat.  

2. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego 

osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu szkolenia.  

3. Stypendium przyznaje się na okres 1 roku. 

 

§ 4 

W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej 

lub placówki oświatowe wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FC78BAB0-FFEC-4E4F-A710-55D6AB615203. Podpisany Strona 1



 

§ 5 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium  stanowi załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Wniosek o przyznanie stypendium należy przesłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, składać 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub pocztą elektroniczną na adres gmina@pyzdry.pl do dnia  

10 października każdego roku. W przypadku składania wniosku droga pocztową, o zachowaniu terminu 

decyduje data stempla pocztowego. W przypadku składania wniosku osobiście decyduje data złożenia 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego. 

3. Wniosek należy wypełnić pismem komputerowym lub drukowanym (czytelnym).  

4. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe oraz program 

szkoleniowy. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem 

dotychczasowych osiągnięć kandydata i potrzeb związanych z dalszym szkoleniem sportowym. 

5. Wnioski o przyznanie stypendium opiniowane są przez komisję, o której mowa w § 6 w terminie do 

25 października każdego roku. 

6. Ocena wniosków opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenia wsparcia osobom 

za osiągnięcia sportowe: 

- za zajęcie miejsca 1-5 w mistrzostwach świata, pucharach świata, igrzyskach olimpijskich lub 

paraolimpijskich, 

- za zajęcie miejsca 1-5 w mistrzostwach Europy, pucharach Europy, Uniwersjadach, 

- za zajęcie miejsca 1-5 w mistrzostwach Polski, pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży, 

- jest zawodnikiem sekcji kadry narodowej lub wojewódzkiej (potwierdzone przez odpowiedni Polski 

Związek Sportowy). 

 

§ 6 

1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja powołana przez Burmistrza w drodze 

zarządzenia.  

2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby: 

1) jeden przedstawicieli Rady Miejskiej w Pyzdrach 

2) dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pyzdrach 

3. Komisja - uwzględniając osiągnięty wynik sportowy, wysokość zaplanowanych na ten cel środków 

finansowych w budżecie gminy na dany rok  analizuje złożone wnioski o przyznanie stypendiów pod 

względem formalnym i merytorycznym oraz je opiniuje. 

4. Z prac Komisji wyłączone są osoby funkcyjnie, zawodowo, rodzinnie lub w inny sposób powiązane  

z wnioskodawcą lub zawodnikiem na rzecz którego złożono wniosek.  

5. Za pracę w Komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 
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6. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Z posiedzenia 

Komisji sporządza się protokół, podpisany przez jej Przewodniczącego wraz z listą pozytywnie 

zaopiniowanych kandydatów do stypendium. 

7. Komisja przedkłada Burmistrzowi listę kandydatów do stypendiów.  

 

§ 7 

1. Wyniki prac Komisji zatwierdza Burmistrz.  

2. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.  

 

§ 8 

1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli:  

1) zaprzestał uprawiania sportu, z zastrzeżeniem ust. 2,  

2) zostanie zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika przez polski związek 

sportowy, klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej. 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności 

zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, okresowe stypendium jest wypłacane nie 

dłużej niż przez 3 miesiące. Po tym okresie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji szkoleń, pozbawia 

się go stypendium.  

3. Wnioskodawca stypendium w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 i 2 zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić o nich Burmistrza.  

4. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania 

okoliczności określonych w ust. 1.  

 

§ 9 

1. Stypendia wypłacane są miesięcznie, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu 

zatwierdzenia listy kandydatów przez Burmistrza.  

2. Wysokość stypendium wynosić będzie miesięcznie od 300,00 do 500,00 w zależności od poziomu 

osiągnięć sportowych. 

3. Decyzję o wysokości stypendium ustala Komisja. 
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu przyznawania Stypendiów 

Sportowych Burmistrza Pyzdr 

 

 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

(wnioskodawca) 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO BURMISTRZA PYZDR 

 

 

DANE PERSONALNE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNĘŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Imię ojca  

Imię matki  

Uprawiana dyscyplina sportowa  

Adres zamieszkania Ul.……………………………………………. 

Nr…………………………………………….. 

 

Kod pocztowy …………………………… 

Miejscowość……………………….…………………. 

Telefon  

Nazwa banku 

 

 

Nr konta bankowego: 

                          

 

 

DANE KLUBU SPORTOWEGO  

Nazwa klubu sportowego  

 

Adres Ul. …………………………………………………………... 

Nr…………………………………………….. 

Kod pocztowy …………………………… 

Miejscowość……………………….………………… 

Telefon/Fax/ Adres e - mail  
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OSOBY FIZYCZNEJ W OKRESIE 12 MIESIĘCY KALENDARZOWYCH 

POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU 

Lp.  Nazwa 

imprezy 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Miejscowość 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Kraj Termin 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Dyscyplina Konkurencja Kategoria  

wiekowa 

Osiągnięcie 

/miejsce/ 

  

 

 

 

       

  

 

 

 

       

  

 

 

 

       

  

 

 

 

       

  

 

 

 

       

 

Oświadczam, że powyższe dane podane są zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam, iż o zmianach 

w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię właściwą komórkę merytoryczną Urzędu 

Miejskiego w Pyzdrach przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana. 

Zobowiązuję się także do natychmiastowego powiadomienia o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w regulaminie 

przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe stanowiącym załącznik do 

uchwały nr XXIV/206/2021 w § 8. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

……………………………………….. 

(podpis stypendysty lub opiekuna prawnego) 
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Do wniosku należy załączyć: 

1) program szkolenia sportowego na dany rok ; 

2) kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, 

związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; 

3) kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności - dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne. 

 

 

Podpisy: 

W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa: 

1) klub, związek, organizacja pozarządowa działająca w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 

a)  podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem 

lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy 

oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy. 

2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe: 

a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny; 

b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem 

lub opiekunem prawnym; 

c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna. 
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UZASADNIENIE

Powołana w uchwale ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie stwarza jednostkom
samorządu terytorialnego możliwość przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Intencją Gminy Pyzdry jest wspieranie rozwoju sportu. Stypendium jest bowiem dodatkową
formą wsparcia zawodników i zachętą do uprawiania sportu przez mieszkańców oraz promocją
aktywnego stylu życia.
Zaangażowanie w treningi oraz osiągnięcie wysokich wyników powinno być zauważane

i nagradzane. Stąd wynika potrzeba rozważenia możliwości przyznawania stypendiów sportowcom

do 26 roku życia działających na terenie samorządu.
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