UCHWAŁA NR XXVIII/267/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1, 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016, poz. 176 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki, zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zgodnie załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XX/171/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 31 maja 2016 r. w
sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
mgr Zdzisław Korda
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/267/16
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 30 listopada 2016 r.
Szczegółowe warunki, zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w "szczegółowych warunkach, zasadach, trybie przyznawania i pozbawiania, rodzajach i
wysokościach stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień " jest mowa o:
1. zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu,
2. stypendyście - należy przez to rozumieć zawodnika, któremu Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
przyznał stypendium sportowe,
3. wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć w szczególności:
a) uzyskanie przez zawodnika klasy mistrzowskiej międzynarodowej na zawodach objętych kalendarzem
sportowym właściwego związku sportowego,
b) uzyskanie kwalifikacji olimpijskich,
c) powołanie do kadry Polski w różnych kategoriach wiekowych,
d) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w dyscyplinach olimpijskich:
- zajęcie miejsca od 1 do 16 w Igrzyskach Olimpijskich,
- zajęcie miejsca od 1 do 16 w zawodach Pucharu Świata,
- zajęcie miejsca od 1 do 8 w mistrzostwach Świata Juniorów,
- zajęcie miejsca od 1 do 8 w mistrzostwach Europy Juniorów,
- zajęcie miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski,
- zajęcie miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
Mistrzostwa Polski Młodzików, Ogólnopolskie Zawody Dzieci (Finał), Puchar Polski (Finał),
e) uzyskanie szczególnych osiągnięć sportowych w dyscyplinach nieolimpijskich nie mieszczących się w
kryteriach opisanych w §1ust. 3 inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową biorąc pod uwagę
znaczenie danej dyscypliny sportu, bądź w szczególny sposób promujący Gminę Nowa Wieś Lęborska.
§ 2. 1. Stypendium sportowe, nagroda lub wyróżnienie są wyrazem uznania dla prezentowanego przez
zawodnika lub trenera poziomu sportowego oraz osiągnięcia wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w danej dyscyplinie sportu.
2. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wysokich wyników sportowych:
1) zawodnika są:
a) stypendia sportowe,
b) nagrody
2) trenera są:
a) nagrody,
b) wyróżnienia.
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II. Warunki, zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
§ 3. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą
współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowa Wieś
Lęborka lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowa
Wieś Lęborska oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.
2. Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz do promocji
gminy poprzez np. umieszczenie herbu Gminy Nowa Wieś Lęborska na swojej garderobie sportowej lub w
innej formie.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić:
1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,
2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,
3) pełnoletni zawodnik,
4) rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,
5) dyrektor placówki oświatowej z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do „szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień".
3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w
terminie do 15 stycznia roku, na który ma być przyznane stypendium sportowe, uwzględniając wysokie wyniki
sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.
4. Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe zawodnika, jego aktualny adres zamieszkania,
2) określenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania lub siedziby,
3) opis wysokiego wyniku sportowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium sportowe tj.:
a) uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe,
b) przedłożenie oficjalnego protokołu z zawodów, na których zawodnik osiągnął wymagany wynik, lub
innego dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego.
5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.
6. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia,
2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,
3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.
4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załącznikach do
wniosku.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje właściwa Komisja Rady Gminy Nowa Wieś
Lęborska.
2. Z obrad Komisji sporządza się protokół.
3. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska opinię w formie listy kandydatów
rekomendowanych do przyznania stypendium sportowego wraz z informacją na temat osiągniętych przez
kandydatów wyników sportowych, wysokości stypendium dla poszczególnych kandydatów oraz okresu, na
który mają być przyznane stypendia, a także listy kandydatów bez rekomendacji do przyznania stypendium
sportowego wraz ze wskazaniem przyczyny braku rekomendacji.
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§ 6. 1. Stypendium sportowe przyznaje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z opinią
Komisji, o której mowa w §5, uwzględniając znaczenie danego sportu dla Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz
osiągnięty wynik sportowy.
2. Stypendium sportowe może być przyznane na okres do 12 miesięcy.
3. Zawodnikowi może być przyznane tylko jedno stypendium sportowe niezależnie od ilości
i uzyskanego wysokiego wyniku sportowego.
4. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska przyznaje stypendia sportowe w danym roku budżetowym w ramach
środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
5. Przyznanie oraz odmowa przyznania stypendium sportowego następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
§ 7. 1. Stypendium sportowe przyznaje się w formie pieniężnej.
2. Wysokość stypendium sportowego jest uzależniona od osiągniętego wysokiego wyniku sportowego,
kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz od liczby zawodników/zespołów
spełniających warunki do otrzymania stypendium sportowego, jednak nie może wynosić mniej niż:
1) 200,00 zł brutto i nie więcej niż 1 000,00 zł brutto w konkurencjach indywidualnych,
2) 500,00 zł brutto i nie więcej niż 2 000,00 zł brutto dla zespołu/drużyny.
§ 8. 1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska pozbawia zawodnika (dalej: stypendysta) stypendium sportowego
w przypadku, jeżeli nie przestrzega on postanowień niniejszej uchwały oraz gdy:
1) wnioskodawca poda nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie stypendium sportowego,
2) stypendysta zakończył karierę sportową,
3) stypendysta zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych,
4) stypendysta został zawieszony w prawach zawodnika,
5) stypendysta popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno-moralne,
6) stypendysta odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę.
2. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium sportowego Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
podejmuje z urzędu lub na podstawie pisemnej informacji złożonej przez wnioskodawcę lub osobę trzecią.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o
wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium sportowego.
4. Pisemna informacja, o której mowa w ust. 3, powinna wskazywać przyczynę pozbawienia zawodnika
stypendium oraz termin wystąpienia okoliczności stanowiącej przesłankę do pozbawienia stypendium. Do
informacji należy dołączyć wyjaśnienie stypendysty lub informację o odmowie złożenia wyjaśnień przez
stypendystę - w przypadku informacji składanej przez podmiot inny niż stypendysta.
5. Pozbawienie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wystąpiła okoliczność wskazana w ust. 1.
6. Pozbawienie stypendium następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§ 9. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny
sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy
miesiące.
III. Warunki, zasady, tryb przyznawania, rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień
§ 10. Nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznana:
1) zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki
wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowa Wieś Lęborka lub zrzeszony jest w klubie
sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz reprezentuje
postawę godną do naśladowania przez innych zawodników,
2) trenerowi, który:
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a) przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym, lub krajowym oraz
b) reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników i innych trenerów.
§ 11. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:
1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,
2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,
3) pełnoletni zawodnik,
4) rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,
5) dyrektor placówki oświatowej z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr
2 do „szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień".
3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
w terminie:
1) do 15 stycznia, za wyniki osiągnięte w II półroczu roku poprzedniego oraz
2) do 15 czerwca, za wyniki osiągnięte w I półroczu roku bieżącego.
4. Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe zawodnika, jego aktualny adres zamieszkania,
2) określenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania lub siedziby,
3) opis wysokiego wyniku sportowego uprawniającego do ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie tj.:
a) uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe,
b) przedłożenie oficjalnego protokołu z zawodów, na których zawodnik osiągnął wymagany wynik, lub
innego dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego.
5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
6. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia,
2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,
3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie,
4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załącznikach do
wniosku.
§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia opiniuje właściwa Komisja Rady Gminy Nowa
Wieś Lęborska.
2. Z obrad Komisji sporządza się protokół.
3. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska opinię w formie listy kandydatów
rekomendowanych do przyznania nagrody lub wyróżnienia wraz z informacją na temat osiągniętych przez
kandydatów wyników sportowych, forma nagrody lub wyróżnienia dla poszczególnych kandydatów, a także
listy kandydatów bez rekomendacji do przyznania nagrody lub wyróżnienia wraz ze wskazaniem przyczyny
braku rekomendacji.
§ 13. 1. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z opinią
Komisji, o której mowa w §12, uwzględniając znaczenie danego sportu dla Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz
osiągnięty wynik sportowy.
2. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej lub rzeczowej.
3. Wyróżnienie przyznawane jest w formie medalu, pucharu, statuetki lub dyplomu.
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4. Wartość jednorazowej nagrody i jednorazowego wyróżnienia dla zawodnika i dla trenera nie może
przekroczyć kwoty 1 000,00 zł brutto.
5. Łączna wartość nagród przyznawana w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty
zaplanowanej na ten cel w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska na dany rok.
6. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Nowa Wieś
Lęborska.

Id: F164018F-B178-46C9-90E6-82E851065BFF. Podpisany

Strona 5

Załącznik nr 1
do szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania,
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Gmina Nowa Wieś Lęborska
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
I. Dane wnioskodawcy – imię, nazwisko, PESEL, aktualny adres zamieszkania (siedziby),
nr telefonu

II. Dane zawodnika
1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

III. Wnioskowana wysokość miesięcznej raty stypendium

IV. Uzasadnienie

1
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V. Opis wysokiego wyniku sportowego – uzyskane przez zawodnika wysokie wyniki
sportowe

VI. Lista załączników

VII. Podpisy
Miejscowość

Data

Podpis zawodnika lub jego
przedstawiciela ustawowego

Podpis wnioskodawcy

2
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Załącznik nr 2
do szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania,
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Gmina Nowa Wieś Lęborska
Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia
I. Dane wnioskodawcy – imię, nazwisko, PESEL, aktualny adres zamieszkania (siedziby),
nr telefonu

II. Dane zawodnika
1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

III. Wnioskowana wartość lub rodzaj nagrody/ wyróżnienia (właściwe podkreślić)

IV. Uzasadnienie

1
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V. Opis wysokiego wyniku sportowego – uzyskane przez zawodnika wysokie wyniki
sportowe

VI. Lista załączników

VII. Podpisy
Miejscowość

Data

Podpis zawodnika lub jego
przedstawiciela ustawowego

Podpis wnioskodawcy

2
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