
Uchwała Nr VI/18/30/2011 
 

Rady Gminy Suszec z dnia 31 marca 2011 roku 
 

 
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości 
okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym. 
 

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt.15 ,  art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1, art. 42  
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. ,nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy  z  dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r., nr 127, 
poz.857 ze  zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec 

 
Rada Gminy Suszec 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwalić szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik  
do Uchwały Nr VI/18/30/2011 
Rady Gminy Suszec 
z dnia 31 marca 2011r. 

 
 

Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym zwane dalej zasadami.  
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Przez użyte w  niniejszych zasadach wyrażenia rozumie się: 
 
1) zawodnik – osobę fizyczną, zamieszkałą na terenie Gminy Suszec, uprawiającą określoną 

dyscyplinę sportu  i nie otrzymującą wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej z klubem sportowym, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe, 
 

2) wysokie wyniki sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym) - 
osiągnięcie przez zawodnika we współzawodnictwie sportowym, międzynarodowym lub 
krajowym w danej dyscyplinie sportu:  
a) mistrzostwa lub wicemistrzostwa województwa, 
b) zajęcie od 1 do 5 miejsca w mistrzostwach Polski, młodzieżowych mistrzostwach Polski, 

mistrzostwach Polski juniorów, kadetów, ogólnopolskich olimpiadach sportowych,  
c) zakwalifikowanie się do udziału w Mistrzostwach Europy lub Świata,  
d) zakwalifikowanie się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, 
e) zajęcie od 1 do 8 miejsca w Mistrzostwach Europy lub Świata w danej dyscyplinie sportu, 
f)     zajęcie od 1 do 8 miejsca w Igrzyskach Olimpijskich. 

 
3) programie szkolenia – opracowany przez właściwy polski związek sportowy lub przez 

macierzysty klub sportowy zawodnika program przygotowań do zawodów sportowych, o których 
mowa w pkt.2 paragrafu 1 niniejszych zasad. W przypadku zawodnika niezrzeszonego  
w klubach (stowarzyszeniach) sportowych – program opracowuje zawodnik. 
 

2. Przepisy niniejszych zasad stosuje się odpowiednio do zawodników – członków drużyn 
sportowych w sportach zespołowych 

§ 2 
 
1. Wójt Gminy Suszec powołuje Komisję do Spraw Okresowych Stypendiów Sportowych oraz 

Nagród  i Wyróżnień zwanej dalej Komisją. 
  
2. Zadaniem Komisji jest  sprawdzenie i zaopiniowanie złożonych wniosków o  okresowe stypendia 

sportowe (zwane dalej stypendiami sportowymi), nagrody i wyróżnienia oraz przedstawienie 
sprawdzonych i zaopiniowanych wniosków Wójtowi Gminy Suszec. 

 
3. W skład Komisji wchodzi: 

1) dwóch Radnych Rady Gminy Suszec, 
2) Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu, 
3) Kierownik Działu Kultury Fizycznej i Sportu Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu,  
4) Sekretarz Gminy Suszec, jako Przewodniczący.  

 
4. W pracach Komisji musi brać udział co najmniej 2/3 liczby jej  członków.  

 
5. Posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Komisji. 

 
6. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, który 

przechowuje dokumentację dotyczącą przyznania, pozbawienia, rodzaju i wysokości okresowych 
stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki 
sportowe.  
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Rozdział 2 

Stypendia sportowe 
 

§ 3 
 

1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych 
sportowo oraz wspieranie procesu szkolenie sportowego zawodnika. 

2. Stypendia sportowe można przyznać i wypłacać wyłącznie tym zawodnikom, którzy nie pobierają 
stypendium sportowego z budżetu państwa lub z budżetu innych jednostek samorządu 
terytorialnego. 

3. Stypendia sportowe przyznaje się na okres realizacji programu szkolenia, nie krótszy niż 3 
miesiące i nie dłuższy niż 10 miesięcy. 

4. Stypendium sportowe jest przyznawane zawodnikowi w roku, w którym osiągnął wysoki wynik 
sportowy lub w roku następującym po roku, w którym osiągnął wysoki wynik sportowy. 

 
§ 4 

 
1. Stypendia sportowe są finansowane z budżetu Gminy Suszec. 
2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia określane są corocznie w uchwale budżetowej. 
3. Wójt Gminy Suszec przyznaje, pozbawia stypendium sportowego. 
 

§ 5 
 
1. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego, wynosi odpowiednio (brutto): 

a) za wyniki sportowe  określone w § 1 ust. 1 pkt  2  lit. a         -  150 zł  
b) za wyniki sportowe  określone w § 1 ust. 1 pkt  2  lit. b         -  200 zł  
c) za wyniki sportowe  określone w § 1 ust. 1 pkt  2  lit. c – d   -  250 zł  
d) za wyniki sportowe  określone w § 1 ust. 1 pkt  2  lit. e         -  300 zł  
e) za wyniki sportowe  określone w § 1 ust. 1 pkt  2  lit. f          -  380 zł  

 
§ 6 

 
1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego może składać klub sportowy zrzeszający zawodnika 

lub sam zawodnik, w terminach do 30 czerwca  i 31 grudnia  każdego roku. 
2. Sprawdzenie, zaopiniowanie wniosku przez komisję następuje w terminie 30 dni od daty jego 

złożenia. 
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. 
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszych zasad. 
5. Stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy  Gminą  Suszec a 

zawodnikiem. Umowa winna określać między innymi: 
1) strony umowy, 
2) wysokość i termin przekazywania stypendium sportowego, 
3) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium sportowe, 
4) zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Suszec 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 sportowych/stowarzyszeniach sportowych), 

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

d) pobierania z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, w jakiej zostało przyznane 
stypendium sportowe przez Wójta Gminy Suszec, dodatkowo stypendium z budżetu 
państwa bądź stypendium sportowego z innych jednostek samorządu terytorialnego, 
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§ 7 
 

1. Zawodnika pozbawia się stypendium sportowego, jeżeli w okresie jego pobierania: 
1) zaniedbał lub zaprzestał realizacji programu szkolenia, 
2) odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w zawodach objętych programem szkolenia,  
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 
4) utracił status zawodnika, 
5) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu, otrzymuje stypendium sportowe z źródeł 

wskazanych  w § 3 ust. 2, 
6) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym 

orzeczeniem sądu. 
7) został zawieszony w prawach zawodnika przez macierzysty klub sportowy.  

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

3. Pozbawienie prawa do stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu powstania okoliczności wskazanych w ust.1 lub 2. 

 
Rozdział 3 

 
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

 
§ 8 

 
1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym wypłaconym z budżetu 

Gminy Suszec, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie 
wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym. 

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

3. Nagrody lub wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe przyznaje Wójt Gminy Suszec. 
4. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę za 

osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego. 
 

§ 9 
 

Nagrody pieniężne  dla zawodników przyznaje się w wysokości: 
1) za zajęcie 1-3 miejsca w mistrzostwach na poziomie województwa  - 650 zł  
2) za zajęcie 1 - 5 miejsca w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski - 1 200 zł  
3) za ustanowienie rekordu Polski w danej dyscyplinie sportu -  2 000 zł, 
4) za ustanowienie rekordu Europy, Świata  w danej dyscyplinie sportu -  2 500 zł 
5) za zajęcie 1 – 3 miejsca w Mistrzostwach Europy lub Świata – 3 000 zł, 

 
§ 10 

 
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić: 

1) macierzysty klub sportowy zawodnika, 
2) sam zawodnik lub opiekun prawny  zawodnika  

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszych 
zasad. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w terminach do 30 czerwca  i 
31 grudnia  każdego roku. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


