
UCHWAŁA NR II/10/18
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1263, z późn. zm.) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe.

§ 2. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa 
regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r.

Poz. 13293



Załącznik do 
Uchwały Nr II/10/18 
Rady Gminy Somianka 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 
Regulamin przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez osobę 
fizyczną poziomu sportowego i jej osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy 
dla podniesienia poziomu wyszkolenia. 

2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane za wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe będzie 
określana corocznie w budżecie Gminy Somianka i uzależniona będzie od możliwości 
finansowych Gminy Somianka. 

Rozdział 2 

Tryb składania, rozpatrywania wniosku o stypendium sportowe oraz tryb 
przyznawania stypendium sportowego 

§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane z inicjatywy Wójta Gminy Somianka 
lub na wniosek złożony przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2. 

2. Uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego są: 

1) zarządy stowarzyszeń, których statut zawiera zadania z zakresu kultury fizycznej; 

2) zarządy związków sportowych; 

3) zarządy klubów sportowych; 

4) pełnoletnia osoba fizyczna, zwana też dalej „stypendystą” lub opiekun prawny 
niepełnoletniej osoby fizycznej.  

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się nie później niż do dnia 20 lutego 
każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym. 

4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest jednoznaczne z jego 
przyznaniem. 

5. Wniosek o stypendium kieruje się do Wójta Gminy Somianka, składając 
go w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka (zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu). 

6. Dana osoba fizyczna w roku kalendarzowym może otrzymać od Wójta Gminy 
Somianka tylko jedno stypendium sportowe.  

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia; 
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2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę; 

3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia wezwania 
wnioskodawcy do usunięcia stwierdzonych braków; 

4) stwierdzenie niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w 
załącznikach do wniosku. 

§ 3. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego oraz jego wysokości podejmuje Wójt 
Gminy Somianka, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rady Gminy Somianka właściwą 
do spraw kultury fizycznej. 

Rozdział 3 

Rodzaje i wysokość stypendiów sportowych 

§ 4. 1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, która osiąga 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, wg następujących kryteriów: 

1) za zajęcie od I do X miejsca, we współzawodnictwie międzynarodowym; 

2) za zajęcie od I do IV miejsca, we współzawodnictwie krajowym; 

3) za zajęcie od I do III miejsca na zawodach wojewódzkich. 

2. Stypendia sportowe mogą być przyznane wyłącznie osobom zamieszkałym 
na terenie Gminy Somianka. 

3. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą ze stypendystą umowę 
stypendialną (w przypadku niepełnoletniego – zawartą z opiekunem prawnym). Wzór umowy 
stypendialnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Osobie fizycznej może być przyznane stypendium sportowe z budżetu Gminy 
Somianka, jeżeli nie jest zatrudniona lub związana kontraktem, na podstawie umowy o pracę 
lub umowy cywilno-prawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej. 

5. Od decyzji Wójta Gminy Somianka, w przedmiocie stypendium sportowego 
nie przysługuje odwołanie. 

§ 5. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest w formie pieniężnej. 

2. Wysokość stypendium sportowego nie może przekroczyć miesięcznie: 

1) kwoty 1.000,00 zł, w przypadku spełnienia przez zawodnika warunków określonych  
w § 4 ust. 1 pkt 1; 

2) kwoty 500,00 zł, w przypadku spełnienia przez zawodnika warunków określonych 
 w § 4 ust. 1 pkt 2; 

3) kwoty 300,00 zł, w przypadku spełnienia przez zawodnika warunków określonych  
w § 4 ust. 1 pkt 3. 

3. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres do 10 miesięcy w roku budżetowym 
i wypłacane jest co miesiąc na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy (w przypadku 
niepełnoletniego – na rachunek wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego).  

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 13293



Rozdział 4 

Tryb pozbawiania stypendium sportowego 

§ 6. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium sportowego, jeżeli: 

1) zmieni miejsce zamieszkania i przeprowadzi się do innej gminy; 

2) utraci status amatora; 

3) naruszy postanowienia umowy stypendialnej; 

4) utraci zdolność do uprawiania dyscypliny sportowej objętej stypendium sportowym; 

5) zaprzestanie uprawiania sportu objętego stypendium sportowym. 

2. W przypadku zaprzestania przez stypendystę uprawiania sportu z przyczyn czasowej 
niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium 
sportowe jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli 
stypendysta nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium nie przysługuje. 

3. Utrata praw do stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca kolejnego 
po miesiącu powstania okoliczności wskazanych w § 6 ust. 1 i ust. 2. 

§ 7. 1. Wójt Gminy Somianka może pozbawić stypendium sportowego, z urzędu bądź 
na wniosek macierzystego klubu sportowego lub stowarzyszenia, którego statut zawiera 
zadania z zakresu kultury fizycznej. 

2. Stypendium sportowe podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia 
pisemnego żądania zwrotu stypendium, jeżeli: 

1) zostało przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane; 

2) potwierdzone zostanie stosowanie przez stypendystę w okresie uzyskania osiągnięć 
objętych wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego niedozwolonych substancji 
zwiększających siłę, wytrzymałość i wydajność organizmu (tzw. doping). 

3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 
zawodnik zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki liczone za każdy dzień zwłoki. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Stypendysta, który uzyska stypendium sportowe zobowiązany jest 
do wydatkowania środków uzyskanych ze stypendium na rozwój swojej kariery sportowej. 

2. Stypendysta zobowiązany jest do godnego reprezentowania Gminy Somianka. 

3. Wykaz stypendystów, którzy zostali uhonorowani stypendiami sportowymi, podlega 
ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Somianka. 

 

 Przewodniczący 
    Rady Gminy 
 
                                                                          

               Krzysztof Jan Rakowski 
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        Załącznik Nr 1 do Regulaminu  
 

Somianka, dnia…………………. 
…………………………………........... 
Wnioskodawca (pełna nazwa lub imię i nazwisko) 

……………………………………....... 
adres siedziby wnioskodawcy lub adres zamieszkania 

………………………………............. 
telefon - podanie dobrowolne 

 

       Wójt Gminy Somianka 
      
 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego na ................. rok   
(na podstawie Uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych) 
 

 

I.  DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM  
 

1. Imię/ imiona i nazwisko ………………………………....... 

2. Adres zamieszkania ………………………………………. 

3. PESEL:  ………………………………………………….... 

4. Telefon kontaktowy ……………………………………….. 
    (podanie dobrowolne) 

 

5. Uprawiana dyscyplina sportu przez kandydata do stypendium:  

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

6. Klub sportowy (pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem): 

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

………………………………………………………………………………………………… 

7. Pełna nazwa klubu sportowego (wraz z adresem i telefonem – wypełnić, jeżeli kandydat 
należy do Klubu sportowego): 

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

…………………………………………………………………………………………… 

8. Pełna nazwa szkoły lub uczelni (wraz z adresem i telefonem – wypełnić, jeżeli kandydat 
jest uczniem lub studentem): 

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

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

9. Uzupełnienie wniosku (wypełnić w przypadku kandydatów niepełnoletnich): 

……………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

dowód osobisty: numer ……………..… wydany przez ………………………………..… 

PESEL …………………….…. 
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adres zamieszkania ……………………………...………………………………………….       
 

telefon ……………………… 
(podanie dobrowolne) 

   ………………………..... 
                (podpis opiekuna prawnego) 

 
II. UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 
 

1. Osiągnięcia sportowe kandydata, w tym udział w olimpiadach, konkursach, turniejach i 
zajmowane miejsca w okresie poprzedniego roku kalendarzowego:  

 

Lp. 
Nazwa imprezy 

(zawodów,  
turnieju, itp.) 

Miejsce 
organizacji 

imprezy 
(zawodów, 

turnieju, itp.) 

Data 
imprezy 

(zawodów, 
turnieju, itp.) 

Osiągnięcie 
(miejsce) 

Liczba 
współzawodników 

w zawodach, 
turnieju  

1.      

2.      

3.      

4.      

 
2. Inne ważne informacje: 

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

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

 
Do składanego wniosku dołączam: 

1) kopie dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia; 
2) zaświadczenie ze szkoły, lub uczelni o pobieraniu nauki, w przypadku pobierania nauki; 
3) oświadczenie klubu sportowego o przynależności kandydata do wskazanego przez 

wnioskodawcę klubu sportowego, jeżeli kandydat należy do klubu; 
4) zobowiązanie kandydata do informowania Wójta Gminy Somianka o okolicznościach 

skutkujących pozbawieniem stypendium;  
5) zobowiązanie kandydata do promocji Gminy Somianka; 
6) zgoda kandydata na umieszczenie jego danych na stronie internetowej gminy. 
 
 
                                            ............……….…………. 

     (podpis/y wnioskodawcy/ów) 

III. OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że …................................................................, kandydat do stypendium  
                                           /imię i nazwisko kandydata/ 
pobiera/ nie pobiera stypendium, lub wynagrodzenia (*) 
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie ................................................................................... 

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

(*) niepotrzebne skreślić  
………………………........ 

                                  (podpis kandydata)  

 
………………………........ 

                        (podpis opiekuna prawnego)  

 
Uwaga: wnioski o przyznanie stypendium sportowego na dany rok należy składać 
w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój 14) Somianka-Parcele 16B w terminie do dnia 
20 lutego 2018 roku. 
 

Opinia Komisji Rady Gminy Somianka właściwej do spraw kultury fizycznej: 

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

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

         (podpis przewodniczącego Komisji) 

 

Decyzja Wójta Gminy Somianka lub osoby upoważnionej: 

1) wezwać do usunięcia następujących braków formalnych: 

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

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

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

           (data, podpis i pieczęć) 

 

2) przyznaję/ nie przyznaję stypendium sportowe w wysokości .................. zł, proszę 
 

o przygotowanie umowy ...................................................... 
                 (data, podpis i pieczęć) 

 

3) wniosek pozostawiam bez rozpatrzenia z powodu: 

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

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

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

           (data, podpis i pieczęć) 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu  
 

UMOWA STYPENDIALNA  
 

Zawarta w dniu …................... ....r  

pomiędzy  
Gminą Somianka reprezentowaną przez  
Wójta Gminy Somianka …………………………, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
..................................................... zwanego dalej „Przyznającym”,  
a  
Panem/Panią …………………………………… PESEL .................................. 
Zamieszkałym/ą w ……………………………………….. 
Zwanym/ą dalej „Stypendystą” 

reprezentowanym przez swojego przedstawiciela ustawowego 
.................................................. PESEL .................................. 
zamieszkałym w ……………………………………….. 
zwanym dalej „Opiekunem” 

Na podstawie § 4 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 
grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i 
wysokości stypendiów sportowych - strony ustalają, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium sportowe na okres ..... miesięcy tj. od 
dnia …………r. do ……………r. w wysokości …………….zł (słownie złotych: 
………………………………………..............…………………………….) miesięcznie. 

2. Wypłata stypendium dokonywana będzie do dnia 10 każdego miesiąca na konto:  
 ……………………………………………………….. 

 
§ 2. 

Stypendysta zobowiązuje się do: 

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe; 
2) kontynuowania nauki; 
3) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego i Gminy Somianka 

na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego 
współzawodnictwa sportowego; 

4) promowania Gminy Somianka poprzez umieszczenie herbu Gminy na garderobie 
sportowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami zawartymi 
przez Stypendystę i jego Klub. 

 
§ 3. 

1. Wójt Gminy Somianka pozbawia stypendium sportowego w przypadku, gdy Stypendysta: 

1) zmieni miejsce zamieszkania i przeprowadzi się do innej gminy; 
2) utraci status amatora; 
3) naruszy postanowienia umowy stypendialnej; 
4) utraci zdolność do uprawiania dyscypliny sportowej objętej stypendium sportowym; 
5) zaprzestanie uprawiania sportu objętego stypendium sportowym. 

2. W przypadku zaprzestania przez Stypendystę uprawiania sportu z przyczyn czasowej 
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niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium 
sportowe jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli 
Stypendysta nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium nie przysługuje. 

3. Utrata praw do pobierania stypendium następuje w kolejnym miesiącu, po powstaniu 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 i ust. 2. 

4. Decyzja Wójta Gminy Somianka w przedmiocie pozbawienia Stypendysty stypendium 
sportowego, doręczana jest Stypendyście lub Opiekunowi oraz Wnioskodawcy. 
 

§ 4. 

Wójt Gminy Somianka może pozbawić stypendium sportowego, z urzędu bądź na wniosek 
macierzystego klubu sportowego lub stowarzyszenia, którego statut zawiera zadania z 
zakresu kultury fizycznej. 
 

§ 5. 

1. Stypendium sportowe podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia pisemnego 
żądania zwrotu stypendium, jeżeli: 

1) zostało przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane; 
2) potwierdzone zostanie stosowanie przez Stypendystę, w okresie uzyskania osiągnięć 

objętych wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego, niedozwolonych substancji 
zwiększających siłę, wytrzymałość i wydajność organizmu (tzw. doping). 

2. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 
Stypendysta zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki liczone za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 6. 

Pozbawienie stypendium następuje w formie pisemnej. 
 

§ 7. 

Stypendysta zobowiązany jest do wydatkowania środków uzyskanych ze stypendium 
na rozwój swojej kariery sportowej. 
 

§ 8. 

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9. 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Przyznającego. 

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, z tego 1 egzemplarz dla Stypendysty lub Opiekuna, 
1 egzemplarz do wiadomości Wnioskodawcy oraz 2 egzemplarze dla Przyznającego. 
 
.................................................                                            .............................................. 
             (Stypendysta)                                                                      (Przyznający) 
 
 
................................................. 
               (Opiekun) 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 13293


		2018-12-31T12:49:27+0000
	Polska
	Anna Gogołowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




