
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/72/19 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 25 września 2019 r. 

 

I. Stypendia sportowe 

§ 1. 1. Burmistrz Wąbrzeźna przyznaje okresowe stypendia sportowe zwane dalej 

„stypendiami” dla osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto 

Wąbrzeźno, osiągającym wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach, które mają szczególne 

znaczenie dla Gminy Miasto Wąbrzeźno. 

2. Dyscyplinami sportowymi, które mają szczególne znaczenie dla Gminy Miasto Wąbrzeźno 

są: piłka nożna, piłka ręczna, karate, pływanie, rugby, lekkoatletyka, brydż sportowy, taniec, 

kulturystyka, fitness, podnoszenie ciężarów, szachy. 

3. Okres przyznawania stypendium wynosi 1 rok kalendarzowy. 

4. W przypadku uzyskania dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych w okresie 1 roku 

przed przyznaniem stypendium, zawodnikowi przyznaje się wyłącznie jedno stypendium 

w kwocie za najwyższe osiągnięcie sportowe. 

5. Stypendium może otrzymać zawodnik, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

przyznania stypendium osiągnął w sportach indywidualnych lub zespołowych przynajmniej 

jeden z następujących wyników: 

1) został powołany do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej lub Polskiej Reprezentacji 

Paraolimpijskiej, 

2) zajął miejsca I-III na Mistrzostwach Świata, 

3) zajął miejsca I-III na Mistrzostwach Europy, 

4) zajął miejsca I-III na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży. 

§ 2. 1. Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie brutto: 

1) w przypadku powołania do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej lub Polskiej 

Reprezentacji Paraolimpijskiej – 500,00zł 

2) w przypadku zajęcia I-III miejsca na Mistrzostwach Świata – 400,00zł 

3) w przypadku zajęcia I-III miejsca na Mistrzostwach Europy – 300,00zł 

4) w przypadku zajęcia I-III miejsca na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 200,00zł 

§ 3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić każdy zainteresowany. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

1) dane wnioskodawcy - imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy, 

2) dane zawodnika – imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, 

PESEL, numer konta bankowego. 



2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy 

wystawiony odpowiednio przez Polski Związek Sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub 

Polski Komitet Paraolimpijski. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załącznika. 

4. Wnioski o stypendium sportowe składa się w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno w terminie 

do 10 stycznia każdego roku. 

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia. Powiadomienie może nastąpić 

drogą elektroniczną lub listownie. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie, 

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 

3) rezygnacji zawodnika z ubiegania się o stypendium, 

4) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie. 

§ 5. 1. Pozbawia się stypendiów zawodników w następujących przypadkach: 

1) zawodnik przestał spełniać warunki określone w §1. ust. 1 niniejszej uchwały, 

2) zawodnik przestał uprawiać sport, o którym mowa w § 1. 2. 

3) zawodnik został czasowo lub dożywotnio zdyskwalifikowany, 

4) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy 

właściwego związku sportowego. 

2. Zawodnik jest zobowiązany do pisemnego informowania Burmistrza Wąbrzeźna 

o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium. 

3. Burmistrz Wąbrzeźna może pozbawić stypendium z własnej inicjatywy 

 po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Pozbawienie stypendium należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Wąbrzeźna. 

5. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego 

 po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

§ 6. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność 

ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje 

uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy 

o sporcie z dnia 7 czerwca 2018 r., stypendium może być wypłacane przez okres tej 

niezdolności, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy. 

 

II. Nagrody sportowe 

§ 7. 1. Nagroda sportowa przyznawana jest osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania 

na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno osiągającym wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach, 

które mają szczególne znaczenie dla Gminy Miasto Wąbrzeźno o których mowa w § 1. ust. 2.  



2. Nagroda sportowa przyznawana jest osobie, która przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzające 

złożenie wniosku, uzyskała co najmniej jeden z następujących wyników sportowych: 

1) w przypadku zajęcia miejsca I-VI w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 

2) w przypadku zajęcia I-VI miejsca na Mistrzostwach Świata, 

3) w przypadku zajęcia I-VI miejsca na Mistrzostwach Europy, 

4) w przypadku zajęcia I-VI miejsca na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski 

lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

5) w przypadku zajęcia I-VI miejsca w mistrzostwach wojewódzkich 

lub międzywojewódzkich. 

§ 8. 1. Nagroda sportowa o której mowa w § 7. ust. 2 wypłacana jest jednorazowo i wynosi 

brutto: 

1) w przypadku zajęcia miejsca I-VI w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich – 

1500,00zł, 

2) w przypadku zajęcia I-VI miejsca na Mistrzostwach Świata – 1000,00zł, 

3) w przypadku zajęcia I-VI miejsca na Mistrzostwach Europy – 1000,00zł, 

4) w przypadku zajęcia I-III miejsca na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 500,00zł, 

5) w przypadku zajęcia IV-VI miejsca na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 300,00zł, 

6) w przypadku zajęcia I-III miejsca w mistrzostwach wojewódzkich lub 

międzywojewódzkich – 300,00zł. 

7) w przypadku zajęcia IV-VI miejsca w mistrzostwach wojewódzkich lub 

międzywojewódzkich – 100,00zł. 

§ 9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy zainteresowany. 

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) dane wnioskodawcy - imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy, 

2) dane zawodnika lub trenera – imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce 

urodzenia, PESEL, numer konta bankowego. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy 

wystawiony odpowiednio przez Okręgowy Związek Sportowy, Polski Związek Sportowy, 

Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski. 

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załącznika. 

4. Wnioski o nagrody sportowe składa się w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno w terminie 

do 10 stycznia każdego roku. 

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia. Powiadomienie może nastąpić 

drogą elektroniczną lub listownie. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

 1) złożenia wniosku po terminie, 

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 



3) rezygnacji zawodnika z ubiegania się o nagrodę, 

4) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie. 

§ 11. Nagrody sportowe przyznaje Burmistrz Wąbrzeźna. 

 

III. Wyróżnienia sportowe 

§ 12. 1. Wyróżnienie sportowe przyznawane jest osobom fizycznym, nieuprawnionym 

do otrzymania stypendiów sportowych i nagród sportowych, które przyczyniły się 

do osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz do popularyzacji dyscyplin sportowych, 

które mają znaczenie dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, o których mowa w § 1. 2. 

2. Wyróżnienie stanowi nagrodę rzeczową. 

§ 13. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia może wystąpić każdy zainteresowany. 

§ 14. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać: 

1) dane wnioskodawcy - imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy, 

2) dane osoby nominowanej do wyróżnienia – imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

data i miejsce urodzenia, PESEL, numer konta bankowego. 

2. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załącznika. 

3. Wnioski o wyróżnienia sportowe składa się w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno w terminie 

do 10 stycznia każdego roku. 

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia. Powiadomienie może nastąpić 

drogą elektroniczną lub listownie. 

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

 1) złożenia wniosku po terminie, 

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 

3) rezygnacji osoby nominowanej do wyróżnienia z ubiegania się o wyróżnienie, 

 4) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie. 

§ 15. Wyróżnienia sportowe przyznaje Burmistrz Wąbrzeźna. 


