
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/139/2017 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród sportowych Gminy Baranów. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. oz. 446 z póżn.zm.) w związku z art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki, zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów i nagród 

sportowych Gminy Baranów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Roman Bodych 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

Poz. 4714



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/139/2017 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród sportowych Gminy Baranów 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu, 

2. zespole – należy przez to rozumieć zespół – drużynę zawodników w danej dyscyplinie sportowej, grający 

w klubie lub szkole na terenie gminy Baranów, 

3. stypendyście - należy przez to rozumieć zawodnika, któremu Wójt Gminy Baranów przyznał stypendium 

sportowe, 

4. wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć osiąganie przez zawodnika/zespół we 

współzawodnictwie miejsc medalowych, tj: 

a) miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki 

sportowe, 

b) powołanie do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych. 

§ 2. 1. Stypendium sportowe lub nagroda są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego 

i osiągnięć w dyscyplinach sportu, mających znaczenie dla Gminy Baranów oraz formą pomocy dla 

podniesienia poziomu wyszkolenia. 

2. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wysokich wyników sportowych jest: 

1. stypendium sportowe, 

2. nagroda sportowa. 

II. Warunki, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 

§ 3. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który: 

- uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, 

- osiągnął wysoki wynik sportowy, 

- jest zameldowany na terenie Gminy Baranów, 

- nie ukończył 18 roku życia. 

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

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

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy, 

4) rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni, 

5) dyrektor placówki oświatowej w której uczy się zawodnik. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik  

do Regulaminu. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Gminy w Baranowie w terminie 

od 1 września do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. 

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia, 

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 
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3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie. 

4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załącznikach do 

wniosku. 

7. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe zawodnika, jego aktualny adres zamieszkania, 

2) określenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania lub siedziby, 

3) opis wysokiego wyniku sportowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium tj.: 

a) uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe, 

b) przedłożenie dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Gminy Baranów. 

2. Z obrad Komisji sporządza się protokół. 

3. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Baranów opinię w formie listy kandydatów rekomendowanych  

do przyznania stypendium sportowego. 

§ 6. 1. Stypendium sportowe przyznaje Wójt Gminy Baranów po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której 

mowa w §5, uwzględniając znaczenie danego sportu dla Gminy Baranów oraz osiągnięty wynik sportowy. 

2. Zawodnikowi może być przyznane tylko jedno stypendium sportowe. 

3. Wójt Gminy Baranów przyznaje stypendia sportowe w danym roku budżetowym w ramach środków 

finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Baranów. 

§ 7. 1. Stypendium sportowe przyznane jest w formie pieniężnej na okres do 6 miesięcy. 

2. Wysokość stypendium sportowego jest uzależniona od osiągniętego wysokiego wyniku sportowego, 

kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Baranów oraz od liczby zawodników spełniających warunki  

do otrzymania stypendium sportowego, jednak nie może wynosić więcej niż 400 zł miesięcznie dla zawodnika. 

§ 8. 1. Wójt Gminy Baranów pozbawia zawodnika - stypendystę stypendium sportowego w przypadku gdy: 

1) wnioskodawca poda nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, 

2) stypendysta zakończył karierę sportową, 

3) stypendysta zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych, 

4) stypendysta został zawieszony w prawach zawodnika, 

5) stypendysta popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno-moralne, 

6) otrzymał stypendium sportowe z budżetu państwa lub stypendium z budżetu innej jednostki samorządu 

terytorialnego 

2. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium sportowego Wójt Gminy Baranów podejmuje z urzędu 

lub na podstawie pisemnej informacji złożonej przez wnioskodawcę lub osobę trzecią. 

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Baranów o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium sportowego. 

4. Pisemna informacja, o której mowa w ust. 3, powinna wskazywać przyczynę pozbawienia zawodnika 

stypendium oraz termin wystąpienia okoliczności stanowiącej przesłankę do pozbawienia stypendium.  

Do należy dołączyć wyjaśnienie stypendysty lub informację o odmowie złożenia wyjaśnień przez stypendystę - 

w przypadku informacji składanej przez podmiot inny niż stypendysta. 

5. Pozbawienie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wystąpiła okoliczność wskazana w ust. 1. 

6. Pozbawienie stypendium następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
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§ 9. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została 

potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny 

sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy 

miesiące. 

III. Warunki, tryb przyznawania i wysokość nagród sportowych  

§ 10. Nagroda sportowa może być przyznana zawodnikowi lub zespołowi, który spełnia następujące 

kryteria: 

- uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, 

- osiągnął wysoki wynik sportowy, 

- jest zameldowany na terenie Gminy Baranów, 

- nie ukończył 18 roku życia. 

§ 11. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić: 

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

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy, 

4) rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni, 

5) dyrektor placówki oświatowej w której uczy się zawodnik. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie Gminy w Baranowie w terminie do od 1 września 

do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. 

4. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe zawodnika, jego aktualny adres zamieszkania, 

2) określenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania lub siedziby, 

3) opis wysokiego wyniku sportowego uprawniającego do ubiegania się o nagrodę tj.: 

a) uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe, 

b) przedłożenie dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego. 

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody. 

6. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia, 

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 

3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie, 

4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załącznikach  

do wniosku. 

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagrody opiniuje Komisja Oświaty, Sportu i Kultury Rady Gminy Baranów. 

2. Z obrad Komisji sporządza się protokół. 

3. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Baranów opinię w formie listy kandydatów rekomendowanych  

do przyznania nagrody. 

§ 13. 1. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Baranów po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której mowa 

w §12, uwzględniając znaczenie danego sportu dla Gminy Baranów oraz osiągnięty wynik sportowy. 

2. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej lub rzeczowej. 

3. Wartość jednorazowej nagrody: 

1) dla zawodnika nie może przekroczyć kwoty 1000 zł brutto. 
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2) dla zespołu nie może przekroczyć kwoty 3000 zł brutto. 

4. Łączna wartość nagród przyznawana w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 

zaplanowanej na ten cel w budżecie Gminy Baranów na dany rok. 

5. Wręczenie nagród odbywa się w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Baranów. 

6. Wójt Gminy Baranów może z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

przyznać nagrodę w każdym czasie z pominięciem procedury składania wniosków i warunków  określonych 

w §11. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 14. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.). 

2. Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium lub nagrodę podawane są do wiadomości publicznej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz stronie internetowej gminy. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu przyznawania 

stypendiów i nagród sportowych 

Gminy Baranów. 
Data wpływu do urzędu:  

 

 

Wójt Gminy Baranów  

ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów G 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO/ NAGRODY* 

I. Dane wnioskodawcy: 

Imię, nazwisko/nazwa związku lub klubu sportowego, adres, nr telefonu, e-mail: 

 

 

 

 

 

II. Dane osobowe zawodnika: 

1.Imię i nazwisko: 

2.Imię matki i ojca: 

3.Data urodzenia: 

5. Nazwa szkoły i klasa do której zawodnik uczęszcza: 

6. Adres zamieszkania: 

7. Telefon: 8.E-mail: 

9. Dyscyplina sportowa/kategoria wiekowa: 

III. Osiągnięcia sportowe zawodnika: 

 

* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ 
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IV. Uzasadnienie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lista załączników:  

 

Oświadczam, że: 

1.zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych Gminy 

Baranów, 

2.zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Baranów o okolicznościach, które 

mogłyby skutkować wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium sportowego, 

3.podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

4.wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby związane 

z realizacją Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych Gminy Baranów, 

5.wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późń.zm.) na potrzeby 

związane z realizacją Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych Gminy Baranów. 

……………………………      …………………………… 

miejscowość, data        podpis wnioskodawcy 
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