
 

 

UCHWAŁA NR XXI/117/16 

RADY POWIATU GORLICKIEGO 

z dnia 27 października 2016 roku 

w sprawie przyjęcia "Regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Powiat Gorlicki za 

osiągnięte wyniki sportowe". 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.)  art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.   

o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.176 z późn.zm.) Rada Powiatu Gorlickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje "Regulamin stypendiów sportowych przyznawanych przez Powiat Gorlicki za osiągnięte 

wyniki sportowe", w brzmieniu jak załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  Zarządowi Powiatu Gorlickiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego 

 

 

Marek Bugno 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 6545



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/117/16 

Rady Powiatu Gorlickiego 

z dnia 27 października 2016 r. 

Regulamin stypendiów sportowych przyznawanych przez Powiat Gorlicki za osiągnięte wyniki 

sportowe 

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania, wstrzymywania i cofnięcia 

stypendiów sportowych oraz rodzaje i  ich wysokość. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o : 

1) ustawie o sporcie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 

 z 2016 r., poz. 176, z późn. zm.); 

2) Kodeksie cywilnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

(t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 380 z późn. zm); 

3) zawodniku - należy przez to rozumieć osobę zameldowaną na pobyt stały na terenie Powiatu Gorlickiego, 

która uprawia określoną dyscyplinę sportu; 

4) wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć spełnienie co najmniej jednego z kryterium przez 

zawodnika: 

a) uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata, Mistrzostwach 

Europy lub Pucharze Europy; 

b) zdobył od  I  do III  miejsca  w  Mistrzostwach  Polski,  Pucharze  Polski  lub   Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży; 

5) macierzystym klubie sportowym zawodnika - należy przez to rozumieć podstawową  jednostkę organizacyjną 

realizującą cele i zadania w zakresie działalności sportowej, której zawodnik wnioskujący o przyznanie 

stypendium sportowego jest członkiem, czyli posiada ważną legitymację członkowską klubu lub spełnia inne 

określone wymogi, jeśli klub przyjął inne  zasady członkostwa; 

6) programie szkolenia - należy przez to rozumieć opracowany przez właściwy polski związek sportowy 

program przygotowań do zawodów sportowych albo opracowany przez macierzysty klub sportowy 

zawodnika program przygotowań do zawodów sportowych. 

2. Przepisy regulaminu dotyczące stypendium sportowego stosuje się odpowiednio do zawodników -  

członków drużyn sportowych w sportach zespołowych. 

3. Przez użyte w regulaminie określenie: „polski związek sportowy” - rozumie się także oddziały polskiego 

związku sportowego a także związek sportowy zrzeszający sportowców  niepełnosprawnych. 

§ 3. 1. Kwoty środków na wypłatę stypendiów sportowych  planowane są corocznie w budżecie Powiatu 

Gorlickiego. 

2. Wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwot 

określonych w ust. 1. 

§ 4. 1. Przepisy niniejszego regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego  

w niej stypendium sportowego nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, ani zobowiązania Zarządu 

Powiatu  do ich przyznania. 

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych stypendiów. 

§ 5. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego za wyniki  

we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Zarządu Powiatu Gorlickiego. 

§ 6. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w  Gorlicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7. 1. Stypendium sportowe stanowi, wypłacaną z budżetu Powiatu Gorlickiego, pomoc finansową 

wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika. 

2. Stypendium sportowe przyznaje się na okres, w trakcie realizacji programu szkolenia, nie krótszy niż 3 

miesiące. 
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3. Stypendium może być przyznane najdłużej - do końca danego roku kalendarzowego. 

§ 8. Stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi, który jednocześnie spełnia wszystkie wymagania 

zawarte poniżej tj.: 

1) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich; 

2) jest członkiem klubu sportowego oraz reprezentuje kraj lub klub sportowy, którego jest członkiem  

na zawodach sportowych; 

3) w roku ubiegania się o przyznanie stypendium lub w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy 

 we współzawodnictwie międzynarodowym lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym; 

4) jest objęty programem szkolenia; 

5) w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył 25 lat; 

6) złożył w wymaganym terminie wniosek o przyznanie stypendium sportowego /wzór wniosku stanowi 

załącznik  do regulaminu/. 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego kieruje zawodnik lub jego opiekun prawny do Zarządu 

Powiatu Gorlickiego na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Gorlicach. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, numer 

PESEL, a także adres macierzystego klubu sportowego zrzeszającego tego zawodnika; 

2) poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz o uprawianiu 

w tym klubie dyscypliny sportu, o której mowa w § 8 pkt 1 niniejszego regulaminu; 

3) opis wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowy osiągniętego 

przez zawodnika w okresie określonym w § 8 pkt 3 niniejszego regulaminu, wraz z komunikatami 

końcowymi z zawodów i dokumentami będącymi opisem zawodów sportowych, podczas których dany 

zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy; 

4) opis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego lub macierzystego klubu 

sportowego zrzeszającego zawodnika, że zawodnik jest objęty tym programem; 

5) wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego, uzasadnionego terminarzem realizacji 

zadań z programu szkolenia i terminami zawodów przewidzianych w tym programie; 

6) zobowiązanie zawodnika do informowania Zarządu Powiatu Gorlickiego o wszelkich zmianach   faktycznych 

i prawnych skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego; 

7) oświadczenie zawodnika o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Gorlickiego; 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

9) w przypadku transferu czasowego zawodnika do innego klubu – umowę wypożyczenia. 

§ 10. 1. Zawodnicy nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, na poszczególnych określonych 

niniejszą uchwałą etapach postępowania - w szczególności w zakresie wnoszenia wniosków wraz z wymaganymi 

załącznikami oraz podpisywania umów stypendialnych – działają przez swych opiekunów prawnych. 

2. Pełną zdolność do czynności prawnych ocenia się według przepisów Kodeksu cywilnego. 

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy złożyć w terminie od 15 października  

do 15 listopada roku poprzedzającego rok pobierania stypendium (w roku 2016 do 15 grudnia) na dzienniku 

podawczym Starostwa Powiatowego w Gorlicach. 

2. Następnie wniosek przekazywany jest do właściwego w sprawach sportu Wydziału Starostwa 

Powiatowego w Gorlicach, gdzie podlega weryfikacji pod względem spełnienia wymagań formalnych 

określonych w niniejszym regulaminie. 

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

w terminie 5 dni od dnia wezwania. Wezwanie wnioskodawcy może nastąpić drogą telefoniczną lub drogą 

elektroniczną. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności wniosku tj. ocenie między innymi: 
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1) czy wniosek złożony jest w wymaganym terminie, 

2) czy wniosek złożony jest na właściwym formularzu i czy wypełnione zostały wszystkie pola wniosku, 

3) czy wniosek jest czytelny, 

4) czy wniosek oraz jego załączniki są podpisane przez osoby uprawnione, 

5) czy dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki. 

4. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zawartości merytorycznej wniosku właściwy w sprawach 

sportu Wydział Starostwa Powiatowego w Gorlicach lub Zarząd Powiatu może wezwać do  przedłożenia 

niezbędnych wyjaśnień. 

5. Zweryfikowane wnioski rozpatruje Zarząd Powiatu   pod względem zasadności przyznania, okresu i kwoty 

stypendium. 

§ 12. 1. Przy ustalaniu prawa zawodnika do stypendium Zarząd Powiatu Gorlickiego kieruje się najlepszym 

uzyskanym wysokim wynikiem sportowym zawodnika, udokumentowanym w sposób określony w  § 9 ust. 2  

pkt 3 niniejszego regulaminu. 

2. Przy ustalaniu wysokości stypendium sportowego Zarząd Powiatu Gorlickiego kierują się rangą zawodów 

sportowych, podczas których zawodnik osiągnął swój najlepszy wysoki wynik sportowy: 

1) przy wysokim wyniku sportowym osiągniętym podczas zawodów na szczeblu krajowym miesięczna kwota 

stypendium sportowego wynosi od 250 do 350 zł; 

2) przy wysokim wyniku sportowym osiągniętym podczas zawodów na szczeblu międzynarodowym 

miesięczna rata stypendium sportowego wynosi od  300 do500 zł. 

§ 13. 1. Z zawodnikiem, któremu przyznano stypendium, zawiera się umowę stypendialną. 

2. Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Zarządem Powiatu Gorlickiego, powinna 

określać: 

1) strony umowy; 

2) wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego; 

3) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane raty stypendium; 

4) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia właściwego do spraw sportu Wydziału 

Starostwa Powiatowego w Gorlicach o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w szczególności do 

przekazywania informacji o: 

a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia, 

b) trwającym przeszło tydzień braku przynależności do klubu sportowego prowadzącego działalność  

w zakresie dyscypliny sportu, której dotyczy stypendium, 

c) wykluczenia zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia 

d) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu; 

5) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Wydziału, o którym mowa w pkt 4 o zmianie 

przynależności klubowej, z zastrzeżeniem ust. 4; 

6) zobowiązanie zawodnika do zwrotu wypłaconego stypendium i odsetek ustawowych na zasadach 

określonych w § 16 niniejszego regulaminu. 

3. Umowę stypendialną sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu 

otrzymują strony umowy. Trzeci egzemplarz przesyłany jest do klubu sportowego zrzeszającego zawodnika. 

Czwarty egzemplarz przekazywany jest do właściwego w sprawach finansowych Wydziału Starostwa 

Powiatowego w Gorlicach. 

4. W przypadku zmiany przez zawodnika przynależności do dotychczasowego klubu sportowego na nowy 

klub sportowy, warunkiem dalszej wypłaty przyznanego stypendium jest, aby po przekazaniu odpisu umowy 

stypendialnej nowy klub sportowy złożył pisemne oświadczenie, że znana jest mu umowa stypendialna oraz że 

klub uczestniczy w realizacji programu szkolenia zawodnika. 
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5. W Wydziale Starostwa Powiatowego w Gorlicach merytorycznie właściwym do spraw sportu 

przechowywane są: 

1) umowy stypendialne wraz z wnioskami o stypendia i towarzyszącymi im dokumentami, 

2) oświadczenia klubów sportowych, o których mowa w ust. 4; 

3) podjęte rozstrzygnięcia o wstrzymaniu wypłaty, o wznowieniu wypłaty oraz o cofnięciu stypendium 

sportowego. 

§ 14. 1. Wypłatę stypendium zawodnikowi wstrzymuje się, jeżeli: 

1) zaniedbuje on realizację programu szkolenia; 

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego 

zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy; 

3) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu realizującego program 

szkolenia; 

4) w okresie wypłaty świadczenia nie dopełnił istotnych określonych niniejszą uchwałą wymogów formalnych. 

2. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Zarząd Powiatu powiadamia pisemnie zawodnika, macierzysty klub 

sportowy zawodnika 

3. Wstrzymane stypendium 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. 

§ 15. 1. Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli 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 zastrzeżeniem ust. 2; 

4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia; 

5) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu; 

6) podczas postępowania w przedmiocie przyznania stypendium sportowego posłużył się nieprawdziwymi 

danymi lub zataił fakty istotne dla sprawy. 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności 

zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium cofa się. 

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania 

okoliczności z ust. 1. 

4. O cofnięciu stypendium Zarząd Powiatu Gorlickiego pisemnie powiadamia zawodnika, macierzysty klub 

sportowy. 

§ 16. 1. Stypendium wypłacone po terminie określonym w § 15 ust. 5 niniejszego regulaminu, a także 

stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek bankowy 

Starostwa Powiatowego w Gorlicach wskazany przez Zarząd Powiatu. 

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia 

pisemnego żądania Zarządu Powiatu o zwrocie stypendium. 

3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 2 zawodnik zobowiązany jest 

zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.
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Załącznik do Regulaminu 

.......................................................                                         …………..., dnia .................. r. 

Dane wnioskodawcy 

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

Adres 

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

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

Telefon 

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

e-mail 

Zarząd Powiatu Gorlickiego 

ul. Biecka 3 

38-300 Gorlice 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 

Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium sportowego. 

1. Dane zawodnika wnioskującego o przyznanie świadczenia. 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….…………… 

Aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika …………………………….………………… 

Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………… 

PESEL …………………………………………………………………………………………………… 

Osoba wypełniająca wniosek jest dla zawodnika2) ……………………………………...………….…… 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………….…..……… 

Wiek ……………………………………………………………………………………...……………… 

Miejsce pobierania nauki ……………………………………………………………….………..……… 

Nazwa oraz adres macierzystego klubu sportowego zrzeszającego zawodnika 

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

Uprawiana dyscyplina sportu3) …………………………………………………….………..…………… 

2. Osiągnięcia sportowe zawodnika 

2.1. Prezentacja dokonań sportowych (opis wysokiego wyniku sportowego) we współzawodnictwie 

sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika w roku ubiegania  

się o przyznanie stypendium lub w roku poprzednim. 

-- --------------------------------------------------------------------------- 

1) Wypełnia zawodnik gdy ukończył 18 lat (posiada w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego pełną zdolność do 

czynności prawnych), w przypadku gdy wiek zawodnika nie przekracza 18 lat wypełnia opiekun prawny  

np. rodzic. 

2) Np: ojcem, matką, opiekunem prawnym itd. Wypełnia się gdy osobą podpisującą wniosek nie jest zawodnik 

ponieważ nie ma on ukończonych 18 lat. 

3) Musi być dyscypliną zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich. 
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Lp. Nazwa zawodów 

sportowych 

Miejsce Data Dyscyplina Ilość 

uczestników 

(w danej 

dyscyplinie) 

Osiągnięcia 

(miejsce) 

       

       

       

       

       

2.2. Zestawienie dokumentów potwierdzających ten wynik: 

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

3. Wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium. 

3.1 Proponowany okres pobierania stypendium4) 

……………………………………………………… 

3.2 Uzasadnienie poparte terminarzem realizacji zadań z programu szkolenia i terminami zawodów 

przewidzianych w tym programie: 

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

Oświadczam, iż wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym. 

………………………………. 

Podpis 

Załączam: 

1. Poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz  

o uprawianiu w tym klubie danej dyscypliny sportu. 

2. Dokumenty potwierdzające wysoki wynik sportowy osiągnięty przez zawodnika w roku ubiegania  

się o przyznanie stypendium lub w roku poprzednim (komunikaty końcowe i dokumenty będące opisem 

zawodów sportowych). 

3. Zobowiązanie zawodnika do informowania Zarządu Powiatu Gorlickiego o okolicznościach skutkujących 

wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego. 

4. Oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały zawodnika na terenie Powiatu Gorlickiego. 

5. Oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Program szkolenia 

7. W przypadku transferu czasowego zawodnika do innego klubu – należy załączyć umowę wypożyczenia. 

-- -------------------------------------------------------------------------- 

4) Stypendium może być udzielone na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do końca roku 

kalendarzowego następującego po roku w którym złożono wniosek, przy ocenie długości trwania okresu 

wypłaty świadczenia należy rozważyć terminarz realizacji zadań z programu szkolenia oraz terminy 

zawodów przewidzianych w tym programie. 
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