
Uchwała Nr LV/439/2022 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 14 października 2022 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599) 

Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe, zwane w dalszej części uchwały stypendiami, dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach sportu mających priorytetowe znaczenie dla Gminy 
Ostróda.  

2. Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych sportowo zawodników 
zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda. 

3. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego 
osiągnięć w danej dyscyplinie sportu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie 
stypendium. 

4. Osiągnięcia zawodnika ustala się, w szczególności w oparciu o informację polskich związków 
sportowych, działających zgodnie z ustawą o sporcie lub międzynarodowej organizacji sportowej w danej 
dyscyplinie. 

5. Stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym, w formie 
pieniężnej. 

6. Za podstawę ustalenia wysokości stypendiów sportowych przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za 
pracę, ogłoszone zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązujące na dzień 1 stycznia roku, na który przyznawane jest stypendium. 

7. Dyscypliny sportu o priorytetowym znaczeniu dla Gminy Ostróda, o których mowa w ust. 1, to: piłka 
nożna, tenis ziemny, trójbój siłowy, lekkoatletyka. 

§ 2. Kryterium uzyskania stypendium jest osiągnięty wynik sportowy w dyscyplinach, o których mowa w § 
1 ust. 7. 

§ 3. 1. Przyznawane mogą być następujące rodzaje stypendiów w stosunku miesięcznym: 

1) w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 6: za udział w Igrzyskach 
Olimpijskich, Paraolimpijskich, za zajęcie I - III miejsca w: Mistrzostwach Świata/Europy, Pucharze 
Świata/Europy lub innym równorzędnym międzynarodowym współzawodnictwie sportowym; 

2) w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 6: za zajęcie I - III miejsca w: 
Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub innym równorzędnym krajowym 
współzawodnictwie sportowym. 

2. Za osiągnięcie innych niż wymienione w ust. 1 wysokich wyników w uprawianej dyscyplinie sportowej, 
w szczególności powołania do kadry narodowej, wysokość przyznanego stypendium wynosi 25 % 
minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 6. 

3.  Stypendium nie podlega sumowaniu. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku okoliczności 
uzasadniających przyznanie stypendium - przyznawane jest jedno, w wysokości dla danego zawodnika 
najkorzystniejszej. 

4. Kwoty stypendiów zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. 

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: 

1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik; 

2) pełnoletni zawodnik; 
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3) przedstawiciel ustawowy, jeśli zawodnik jest niepełnoletni. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 
1 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 15 grudnia danego roku, na rok następny. 

4. W przypadku wolnych środków budżetowych stypendium może być przyznane na podstawie wniosku 
złożonego po terminie, o którym mowa w ust. 3. 

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

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 określa się 
corocznie w uchwale budżetowej. 

2.  Ilość przyznanych stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych 
zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Ostróda, przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium 
mają zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki sportowe. 

3.  W przypadku równorzędnych wyników sportowych, wysokość przyznanych stypendiów może być 
proporcjonalnie obniżona stosownie do wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie 
Gminy Ostróda. 

§ 6. 1. O przyznaniu stypendium rozstrzyga Wójt Gminy Ostróda w terminie do końca stycznia każdego 
roku, a w przypadku wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 4 – w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.  

2. Wójt Gminy Ostróda może powołać zespół do zaopiniowania złożonych wniosków, określając tryb jego 
prac. 

§ 7. Stypendium jest wypłacane w okresach miesięcznych, do 20 - go danego miesiąca, a za m-c styczeń do 
10 lutego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego. 

§ 8. 1. Wójt Gminy Ostróda pozbawia stypendium, w przypadku gdy zawodnik: 

1) utraci status mieszkańca gminy, 

2) zrzeknie się pobierania stypendium, 

3) utraci zdolność do uprawiania sportu w swojej dyscyplinie przez okres powyżej 3 miesięcy, co potwierdza 
orzeczenie lekarskie; 

4) zakończy karierę sportową. 

2. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wystąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 1. 

3. Zawodnicy, którym przyznano stypendia oraz kluby zrzeszające tych zawodników mają obowiązek do 
bezzwłocznego poinformowania Wójta Gminy Ostróda o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
pozbawienie przyznanych zawodnikom stypendiów. 

§ 9. 1. Traci moc uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za 
osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz. woj. Warm. – Maz. poz. 898). 

2.  Stypendia przyznane na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 wypłaca się do końca okresu, na 
który je przyznano. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
 
 

Janusz Sadowski 
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Załącznik do uchwały Nr LV/439/2022 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 14 października 2022 r. 

Wniosek 
o przyznanie stypendium sportowego 

na okres od ..................................... do ......................................., tj. ............miesięcy 

1. ....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko zawodnika) 

2. ....................................................................................................................................... 

(data i miejsce urodzenia, nr PESEL) 

3. .......................................................................................................................................(adres zamieszkania, 
nr telefonu) 

4. ....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego zawodnika, adres zamieszkania, nr telefonu) 

5. Wyniki sportowe zawodnika w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku): 

Lp. Dyscyplina 
sportu Osiągnięcia Data 

    

6. Rachunek bankowy do wypłaty stypendium: ……………………………………………… 
 
 
 

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

(data i podpis wnioskodawcy) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie do potrzeb związanych z przyznaniem stypendium sportowego danych 
osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) oraz ustawą z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). 

 
 
 

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

(data i podpis wnioskodawcy) 

- w załączeniu kopia dokumentu potwierdzającego uzyskany(e) wynik(i) 
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