
 
Uchwała nr  XVI / 197/ 2008  

Rady Gminy Pawłowice 
 

z dnia  27 czerwca 2008                   
 

w sprawie: Programu stypendialnego  „SPORTOWIEC” or az nagród i wyró Ŝnień przyznawanych 
przez Gmin ę Pawłowice zawodnikom w sporcie kwalifikowanym za w ysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym. 
 
   Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 10, art 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami   art. 35 i art. 37 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Działalności Społecznej oraz Komisje Gospodarki i Mienia 
Komunalnego  
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

 
§ 1 

 
Przyjąć “Regulamin Programu stypendialnego “SPORTOWIEC” oraz nagród i wyróŜnień przyznawanych 
przez Gminę Pawłowice  zawodnikom w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik  
 do uchwały Nr XVI/197/2008 
 Rady Gminy Pawłowice 
 z dnia  27.06.2008 r. 

 
Regulamin Programu stypendialnego “SPORTOWIEC” oraz  nagród i wyró Ŝnień przyznawanych przez 
Gmin ę Pawłowice  zawodnikom w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) zawodniku – naleŜy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 25 roku Ŝycia, mającą miejsce 
stałego zamieszkania na terenie Gminy Pawłowice przynajmniej przez 1 rok, która z tytułu 
uprawianej dyscypliny sportu nie otrzymuje wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę oraz 
umowy cywilno-prawnej. 

b) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym – naleŜy przez to rozumieć 
uzyskanie przez zawodnika: 
a) co najmniej 5-go miejsca w mistrzostwach Polski, Europy lub świata 
b) lub kwalifikacji do udziału w igrzyskach olimpijskich; 

c) programie szkolenia – naleŜy przez to rozumieć opracowany przez właściwy polski związek 
sportowy albo opracowany przez macierzysty klub sportowy zawodnika program przygotowań do 
zawodów sportowych, o których mowa w pkt 2. W przypadku zawodnika niezrzeszonego w klubach 
(stowarzyszeniach) sportowych – program opracowuje zawodnik. 

2. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do zawodników – członków druŜyn 
sportowych w sportach zespołowych. 

§ 2 
 

1 Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagród i wyróŜnień rozpatruje Komisja Stypendialna 
w skład której wchodzi: 

1) Przewodniczący Rady Gminy jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej 
2) Przewodniczący Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
3) Przewodniczący Komisji Działalności Społecznej 
4) Przewodniczący Gminnej Rady Sportu 
5) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy. 

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia co najmniej w składzie 2/3. 
 
                                                                  Rozdział II 
                                                          Stypendia sportowe 

 
§ 3 

1 Stypendia sportowe mają na celu wspieranie procesu szkolenia sportowego zawodnika. 
2 Stypendia sportowe moŜna przyznawać i wypłacać wyłącznie tym zawodnikom, którzy nie pobierają 

stypendium sportowego z budŜetu państwa lub z budŜetu innych jednostek samorządu 
terytorialnego. 

3 Stypendia sportowe przyznaje się na okres realizacji programu szkolenia, nie krótszy niŜ 3 miesiące 
i nie dłuŜszy niŜ 10 miesięcy z moŜliwością przedłuŜenia w uzasadnionych przypadkach. 

 
§ 4 

1 Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę 
w roku przyznania stypendium sportowego, określone na podstawie art. 2 ustawy z dnia                           
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1679                
z późn. zm.). 

2 Przyznane stypendia sportowe nie podlegają waloryzacji. 
3 Wysokość miesięcznej raty stypendium sportowego, wynosi odpowiednio (brutto): 

1) za zajęcie od 1-3 miejsca w mistrzostwach Polski, Europy lub świata           30 % 
2) za zajęcie od 4-5 miejsca w mistrzostwach Polski, Europy lub świata           25 % 
3) za kwalifikację do udziału w igrzyskach olimpijskich    20 % 
minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1. 



§ 5 
Stypendium sportowe wypłacane jest zawodnikowi, który jednocześnie: 

1. reprezentuje kraj, gminę lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych; 
2. w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy we 

współzawodnictwie sportowym; 
3. jest objęty programem szkolenia; 
4. w okresie pobierania stypendium sportowego z budŜetu Gminy Pawłowice nie będzie pobierał 

dodatkowego stypendium sportowego z budŜetu państwa lub z budŜetu innej jednostki samorządu 
terytorialnego; 

5. ma miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Pawłowice; 
 

§ 6  
1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego moŜe składać klub  sportowy  zrzeszający  zawodnika 

 lub sam zawodnik, w terminach do 30 czerwca oraz do 31 grudnia kaŜdego roku. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko zawodnika oraz aktualny adres zamieszkania, datę urodzenia, 
2) adres klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, (dotyczy tylko zawodników zrzeszonych                      

w klubach /stowarzyszeniach sportowych), 
3) oświadczenie zawodnika o nie pobieraniu dodatkowych stypendiów sportowych, o którym mowa               

w § 5 ust. 4, 
4) poświadczenie klubu sportowego o przynaleŜności zawodnika do tego klubu oraz informacja                     

o uprawianej w tym klubie dyscyplinie sportu; (dotyczy tylko zawodników zrzeszonych w klubach 
/stowarzyszeniach sportowych), 

5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym osiągniętym w okresie                    
wskazanym w § 5 ust. 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik, 

6) odpis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem przez podmiot opracowujący ten program, Ŝe 
zawodnik jest objęty tym programem, 

7) wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego, uzasadnionego 
terminarzem realizacji zadań z programu szkolenia i terminami zawodów przewidzianych w tym 
programie, 

8) zobowiązanie zawodnika do informowania Wójta Gminy Pawłowice o okolicznościach 
skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego, 

9) zobowiązanie się klubu sportowego zrzeszającego zawodnika do informowania Wójta Gminy 
Pawłowice o znanych temu klubowi okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem 
stypendium sportowego (dotyczy tylko zawodników zrzeszonych  w klubach /stowarzyszeniach 
sportowych). 

10) oświadczenie o posiadaniu licencji zawodnika uzyskanej zgodnie z ustawą o sporcie 
kwalifikowanym.   

 
§ 7 

1 Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem 
Gminy Pawłowice a zawodnikiem. Umowa winna określać między innymi: 

1) strony umowy, 
2) wysokość i termin przekazywania stypendium sportowego, 
3) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane raty stypendium, 
4) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia właściwego do spraw kultury 

fizycznej referatu Urzędu Gminy Pawłowice o utracie uprawnień do otrzymywania 
stypendium sportowego, a w szczególności do przekazywania informacji o:   

a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia, 
b) ustaniu członkostwa w klubie sportowym, w którym zawodnik był zrzeszony w dniu składania 

wniosku o stypendium sportowe (dotyczy tylko zawodników zrzeszonych w klubach 
/stowarzyszeniach sportowych), 

c) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia (dotyczy tylko 
zawodników zrzeszonych w klubach /stowarzyszeniach sportowych), 

d) pobieraniu z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, w jakiej zostało przyznane stypendium 
sportowe przez Wójta Gminy Pawłowice, dodatkowego stypendium z budŜetu państwa bądź 
stypendium sportowego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 

e) dolegliwości zdrowotnych uniemoŜliwiających uprawianie sportu, 
5) zobowiązanie się przez zawodnika do niezwłocznego powiadomienia referatu o którym mowa                   
w pkt 4) o zmianie przynaleŜności klubowej, z zastrzeŜeniem ust. 2; 
 
 
 



2 W przypadku zmiany przez zawodnika przynaleŜności do dotychczasowego klubu sportowego na 
nowy klub sportowy, warunkiem dalszej wypłaty przyznanego stypendium jest, aby po przekazaniu 
odpisu umowy stypendialnej nowy klub złoŜył pisemne oświadczenie, Ŝe znana jest mu umowa 
stypendialna oraz, Ŝe klub ten uczestniczy w realizacji programu szkolenia i zobowiązuje się 
przekazywać Wójtowi informacje z § 6 ust. 2 pkt 9 (dotyczy tylko zawodników zrzeszonych                        
w klubach /stowarzyszeniach sportowych). 

 
§ 8 

1. Wypłatę stypendium zawodnikowi wstrzymuje się, jeŜeli: 
1) zaniedbuje realizację programu szkolenia, 
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez macierzysty klub sportowy (dotyczy tylko 
zawodników zrzeszonych w klubach /stowarzyszeniach sportowych), 

2. Wstrzymane stypendium sportowe wypłaca się zawodnikowi na jego wniosek lub wniosek 
macierzystego klubu sportowego, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, w którym wstrzymano 
stypendium, świadczenie nie przysługuje. 
 

§ 9 
1. Stypendium cofa się zawodnikowi, jeŜeli w okresie jego pobierania: 

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia, 
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, z zastrzeŜeniem ust. 2, 
4) utracił status zawodnika, 
5) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu, co dyscyplina objęta programem szkolenia, 
otrzymuje stypendium sportowe z źródeł wskazanych w § 5 ust. 4, 
6) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym 
orzeczeniem sądu. 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej 
stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium sportowe jest wypłacane przez okres 
nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu 
szkolenia, stypendium cofa się. 

3. Utrata prawa do stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu powstania okoliczności wskazanych w ust. 1. 
 

Rozdział III 
Nagrody i wyró Ŝnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sport owym 

 
§ 10 

1 Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pienięŜnym lub rzeczowym wypłaconym z budŜetu 
Gminy Pawłowice, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego 
wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym. 

2 WyróŜnienie stanowi medal, puchar, dyplom i list gratulacyjny, które przyznawane jest zawodnikowi 
za osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym. 

 
§ 11 

      1.    Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 
             przyznania nagrody, określone na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002r.                          
             o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1679 z późn. zm). 

2.   Nagroda pienięŜna dla zawodników: 
1) za zajęcie 1-3 miejsca w mistrzostwach Polski, Europy lub świata           200 % 
2) za zajęcie 4-5 miejsca w mistrzostwach Polski, Europy lub świata           180 % 
3) za kwalifikację do udziału w igrzyskach olimpijskich                                 160 % 
minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1. 

3.   Nagroda rzeczowa nie moŜe przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia o którym mowa 
      w  ust. 1. 

§ 12 
Nagrodę lub wyróŜnienie moŜna przyznać zawodnikowi, który jednocześnie: 

1. w roku złoŜenia wniosku o nagrodę lub wyróŜnienie, albo w roku poprzedzającym osiągnął 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, 

2. reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników. 
 

 
 



§ 13 
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia moŜe wystąpić: 

1) macierzysty klub sportowy zawodnika, 
2) zawodnik niezrzeszony w klubie (stowarzyszeniu) sportowym, 
3) członek Gminnej Rady Sportu, 
4) Wójt Gminy Pawłowice. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania osoby, która jest proponowana do nagrody lub 
wyróŜnienia oraz data urodzenia, 
2) określenie wnioskodawcy,  
3) adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot z ust. 1 pkt 1, 
4) opinie właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania nagrody lub wyróŜnienia (dotyczy tylko 
zawodników zrzeszonych w klubach /stowarzyszeniach sportowych), 
5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym osiągniętego przez 
zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik, 
6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróŜnienia. 

3.   Wnioski w sprawie przyznania nagrody lub wyróŜnienia naleŜy składać do 30 czerwca lub 31 grudnia 
 kaŜdego roku. 
3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróŜnienie mogą być 

udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Wójta Gminy Pawłowice. 
 

§ 14 
Komisja Stypendialna rozpatruje złoŜone wnioski biorąc pod uwagę przesłanki określone w § 12 i 13. 
 

Rozdział IV 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 15 

1. Zawodnik za ten sam wysoki wynik sportowy moŜe otrzymać stypendium albo nagrodę. 
2. Stypendium/nagroda mogą być przyznane danemu zawodnikowi tylko 1 raz w roku. 

 
§ 16 

Nierozpatrzone wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody i wyróŜnienia, złoŜone przed dniem 
wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, podlegają rozpatrzeniu według zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie  do uchwały nr XVI/197/2008 
w sprawie: Programu stypendialnego  „SPORTOWIEC” or az nagród i wyró Ŝnień przyznawanych 

przez Gmin ę Pawłowice zawodnikom w sporcie kwalifikowanym za w ysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym. 

 
 

    Na podstawie „Regulaminu programu stypendialnego „SPORTOWIEC” oraz nagród i wyróŜnień za 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym” przyjętego uchwałą Rady Gminy Pawłowice z dnia           
9 lutego 2007 roku moŜna przyznać z budŜetu gminy stypendium, nagrodę lub wyróŜnienie jedynie na rzecz 
zawodników nieposiadających licencji zawodnika (zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 
1996 roku). 
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym umoŜliwiła  Gminom 
udzielanie  stypendiów, nagród oraz wyróŜnień zawodnikom posiadającym licencję po określeniu warunków   
i trybów, przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania  stypendiów sportowych oraz nagród i wyróŜnień za 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym  przez organ stanowiący jst. 
       PoniewaŜ na terenie gminy Pawłowice działają co najmniej 3 kluby, których zawodnicy posiadają 
licencję zawodnika wydaną na  podstawie  ustawy o sporcie kwalifikowanym tj. (Uczniowski Klub Sportowy 
JUDO, Uczniowski Klub Sportowy AQUATICA, Gminny Uczniowski Klub Sportowy  GWAREK) i zajmują 
czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata podjęcie uchwały dającej  moŜliwość przyznania 
stypendium, nagród, wyróŜnień  tym zawodnikom uznaje się za  zasadne. 
 
 
 
 
 


