
UCHWAŁA NR XXV/213/17
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendiów sportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U. z 2016r.poz.446; zm.: Dz.U.z 
2016 r.poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017r.poz. 730.) w związku z art 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, poz. 1171, poz. 1170 i poz. 1321) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn

Id: EXYIC-HMXEG-FMRHJ-PJJFG-CTGLX. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) 
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe. Organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej 
jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. Przyznawanie stypendiów utalentowanym 
zawodnikom stwarza możliwość uznania i podziękowania dla zawodników Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , 
będzie też dodatkową motywacją dla uzyskania przez nich lepszych wyników sportowych oraz ułatwi dalszy 
rozwój kariery, jednocześnie przyczyniając się do promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ponadto zgodnie 
z art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie uzależniono wysokość stypendium od osiągniętego wyniku sportowego i znaczenia 
danej dyscypliny sportu dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/213/17

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

§ 1. 1. Stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami” mają na celu wspieranie rozwoju zawodników 
szczególnie uzdolnionych sportowo. 

2.  Stypendia przyznaje się biorąc pod uwagę wynik sportowy oraz znaczenie danej dyscypliny dla rozwoju 
sportu na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 2. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące warunki: 

1) mieszka na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ; 

2) uprawia dyscyplinę zaliczaną do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub inną dyscyplinę mającą 
szczególne znaczenie dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ; 

3) zajął od I do VIII miejsca w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, 
igrzyskach głuchych, akademickich mistrzostwach świata, pucharze świata, zajął od I do VI miejsca 
w mistrzostwach Europy, Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF), pucharze Europy lub zajął od 
I do III miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych lub pucharze Polski.

2.  Stypendium nie przysługuje za zajęcie w/w miejsc w zawodach sportowych rangi mistrzostw województwa 
lub makroregionu nie posiadających rangi ogólnopolskiej.

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego 
zawodnika lub klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik. 

2.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

3.  Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński od 1 do 30 września 
każdego roku za osiągnięcia z 12-mcy poprzedzających złożenie wniosku ( tj 1 września roku poprzedzającego 
złożenie wniosku do 31 sierpnia roku złożenia wniosku ) z wyłączeniem roku 2016 za który wniosek należy złożyć 
do 20 czerwca 2017r za osiągnięci sportowe uzyskane w okresie od 1 stycznia 2016r do 31 sierpnia 2016r. 

4.  W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
usunięcia w terminie 7 dni. 

5.  W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4 wniosek 
nie będzie rozpatrywany. 

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

7.  Burmistrz Miasta Gminy w Radzyniu Chełmińskim podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium w formie 
zarządzenia, w którym określa wysokość stypendium oraz okres na jaki zostało przyznane. 

8.  Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4. 1. Wysokość stypendium uzależniona jest od: 

1) osiągniętego wyniku sportowego; 

2) znaczenia danej dyscypliny sportu dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

2. Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego uznaje np. dyscypliny sportowe: 

1) piłka ręczna; 

2) piłka nożna; 

3) koszykówka ; 
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4) tenis ziemny; 

5) łyżwiarstwo; 

6) karate ( wschodnie sztuki walki);

3. W przypadku dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński stypendium 
w zależności od osiągniętego wyniku wynosi: 

1) 200 zł brutto miesięcznie – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach 
wiekowych lub pucharze Polski; 

2) 250 zł brutto miesięcznie – za zajęcie I-VI miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy lub Olimpijskim 
Festiwalu Młodzieży Europy; 

3) 300 zł brutto miesięcznie – za zajęcie I-VIII miejsca w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, 
igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, akademickich mistrzostwach świata lub pucharze świata.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego dwóch lub więcej wysokich 
wyników sportowych przyznaje się stypendium za najwyższe osiągnięcie.

§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej maksymalnie na dwanaście miesięcy ( od 1 stycznia 
do 31 grudnia roku kalendarzowego następującego po złożeniu wniosku, z wyłączeniem 2016 r., za który 
stypendium będzie przyznane na okres od 1 lipca 2017r do 31 grudnia 2017r. 

2.  Wypłata stypendium , za dany miesiąc kalendarzowy, następuje w terminie do dnia 5 następnego miesiąca 
za wyjątkiem grudnia , gdzie wypłata następuje do ostatniego dnia miesiąca, na postawie Zarządzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy. Stypendium sportowe wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
stypendystę w złożonym wniosku.

§ 6. 1. Osoba fizyczna zostanie pozbawiona stypendium sportowego w przypadku: 

1) naruszenia obowiązujących regulaminów polskiego lub okręgowego związku sportowego; 

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez międzynarodową organizację sportową, polski związek sportowy, 
okręgowy związek sportowy, macierzysty klub sportowy albo krajową lub zagraniczną komisję ds. zwalczania 
dopingu w sporcie; 

3) trwałego zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji; 

4) utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem wydanym przez lekarza medycyny sportu; 

5) naruszenia przepisów prawa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym; 

6) zmiany miejsca zamieszkania zawodnika poza teren Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

2. Pozbawienie osoby fizycznej stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
wystąpienia jednej z okoliczności określonej w ust.1. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński podejmuje decyzję o pozbawieniu stypendium w formie 
zarządzenia.
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/213/17 

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego 

z dnia 28 kwietnia 2017r. 

 

 

 

............................................................                              .................................., dnia .................    

(imię i nazwisko wnioskodawcy)              (miejscowość)                                   (data) 
 

............................................................ 
                  (adres wnioskodawcy) 

............................................................. 

............................................................. 
            (nr telefonu) 
 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

Burmistrza Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego 
 

 

 
Dane osobowe kandydata do przyznania stypendium: 

 

1. Imię i nazwisko: 

 

............................................................................................................................................................................ 

2. Data i miejsce urodzenia: 

..............................................................................................................................................................................  

3. Adres zamieszkania: 

.................................................................................................................................................................................. 

4. Adres zameldowania (wypełnia się w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny od adresu zameldowania): 

.................................................................................................................................................................................  

5. PESEL: 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

6. Seria i numer dowodu osobistego: 

............................................................................................................................................................................... 

7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać przyznane stypendium sportowe: 

.................................................................................................................................................................................  

_  _-_  _  _  _-_  _  _  _-_  _  _  _-_  _  _  _-_  _  _  _-_  _  _  _ 

8. Nazwa i adres klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik (w przypadku zawodników zrzeszonych): 

..................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. ......................... 
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9. Nazwa i adres szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza zawodnik w roku szkolnym 20……/20……... 

(w przypadku zawodników posiadających status ucznia bądź studenta) - wymagane zaświadczenie: 
 

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku kandydata niepełnoletniego): 
 

1. Imię i nazwisko: 

................................................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: 

................................................................................................................................................................... 

3. PESEL: 

..................................................................................................................................................................... 

4. Seria i numer dowodu osobistego: 

......................................................................................................................................................................  

 

Osiągnięcia sportowe osoby fizycznej w okresie od..................................................................... 

 

Lp. 

Nazwa imprezy 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Miejscowość 
/olimpiady, 

zawodów…/ 

Kraj 

Termin 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Dyscyplina Konkurencja 
Kategoria 

wiekowa 

Zajęte 

miejsce 
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Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam, iż o zmianach 

w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia 

Chełmińskiego  niezwłocznie w miesiącu, w którym zaszła zmiana. 

 

 

 

……………………………….                                  ……………………………………. 

        (miejscowości, data)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium 

sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2135 z późn. 

zm.) oraz na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznanym stypendium lub ewentualnym jego 

pozbawieniu. 

 

……………………………….                                  ……………………………………. 

        (miejscowości, data)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

W przypadku przyznania stypendium sportowego Burmistrza Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego zobowiązuje się 

do dostarczenia do 15 września 20.....r., a w przypadku studentów do 15 października 20…. r. zaświadczenia o 

kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 20……..    /20…….. 

 

……………………………….                                  ……………………………………. 

        (miejscowości, data)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

       Załączniki do wniosku: 
 

1. Opinia klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik potwierdzająca osiągnięte wyniki sportowe; 

2. Opinia dyrektora szkoły, której uczniem jest zawodnik potwierdzająca osiągnięte wyniki sportowe (w  przypadku 

zawodników niezrzeszonych); 

3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej wydane przez dyrektora placówki lub upoważnioną 

przez niego osobę; 

4. Poświadczenie zamieszkania potwierdzające zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcie wyników sportowych; 
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