
UCHWAŁA NR XXIX/212/2017
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i 
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i trenerów, za osiągnięte 

wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz art. 27 ust. 2, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176  zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1321, Dz. U. z 
2016 r. poz. 1171, poz. 1170), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje :

Rozdział 1.
Zasady przyznawania stypendiów sportowych

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, oraz rodzaje i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe, 
finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza.

§ 2. 1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym ,w tym niepełnosprawnym, którzy:

1) mieszkają na terenie Gminy Lubsza;

2) osiągnęli wysokie wyniki sportowe, w szczególności w lekkiej atletyce, trójboju siłowym i kolarstwie.

2. Przez osiągniecie wysokich wyników sportowych należy rozumieć spełnienie w roku szkolnym 
poprzedzającym przyznanie stypendium w szczególności jednego z wymienionych poniżej warunków:

1) członkostwo w kadrze narodowej;

2) zajęcie miejsca od I-VI w dyscyplinach indywidualnych w: Mistrzostwach Polski Juniorów, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w dyscyplinach olimpijskich lub objętych systemem 
współzawodnictwa sportowego prowadzonym przez ministerstwo właściwe do spraw kultury fizycznej i 
sportu;

3) zajęcie miejsca od I-VI w grach zespołowych w: Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, w dyscyplinach olimpijskich lub objętych systemem współzawodnictwa 
sportowego prowadzonym przez ministerstwo właściwe do spraw kultury fizycznej i sportu;

4) zajęcie miejsca I-III w dyscyplinach indywidualnych w zawodach organizowanych co najmniej na 
poziomie makroregionów (ponad wojewódzkim).

Rozdział 2.
Tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych

§ 3. 1. Stypendium sportowe przyznaje na czas określony Wójt Gminy Lubsza w formie pisemnego 
zawiadomienia pełnoletniej osoby fizycznej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, której przyznano 
stypendium sportowe, oraz wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2.

2. Od decyzji Wójta Gminy Lubsza, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu.

3. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendium sportowego są:

1) organizacje sportowe;

2) dyrektorzy szkół i rektorzy wyższych uczelni;

3) rodzice niepełnoletnich osób, mających osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2;

4) pełnoletnie osoby, mające osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2.
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4. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej, zawierać opis dotychczasowych osiągnięć 
sportowych kandydata. Do wniosku dołącza się protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe 
itp.

5. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w Urzędzie Gminy w Lubszy w terminie do 30 września 
danego roku kalendarzowego na rok następny.

6. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Lubsza może wyznaczyć dodatkowy termin na składanie 
wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

§ 4. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres do 12 miesięcy w ciągu roku budżetowego.

2. Stypendium wypłacane jest do 10 – go każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na konto zawodnika 
lub jego opiekuna prawnego.

3. Szczegółowe zasady wypłacania stypendium i obowiązki zawodnika reguluje umowa zawarta z 
zawodnikiem lub z opiekunami prawnymi zawodnika, któremu przyznano stypendium.

§ 5. 1. Pozbawienie stypendium może nastąpić z urzędu lub na wniosek podmiotów uprawnionych do 
zgłoszenia wniosku o przyznanie stypendium, w przypadku gdy osoba fizyczna:

1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego;

2) został zawieszony w prawach zawodnika zgodnie przepisami i regulaminami sportowymi;

3) utracił zdolność do uprawiania sportu na okres co najmniej 6 m-cy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym 
przez lekarza Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej;

4) zrezygnował z uprawiania sportu.

2. Decyzję o pozbawieniu stypendium sportowego podejmuje Wójt Gminy Lubsza w formie pisemnego 
zawiadomienia pełnoletniej osoby fizycznej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, której przyznano 
stypendium sportowe, oraz wnioskodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 i 2.

Rozdział 3.
Rodzaje stypendiów sportowych

§ 6. Określa się następujące rodzaje stypendiów sportowych:

1. Stypendium 1 stopnia.

2. Stypendium 2 stopnia.

3. Stypendium 3 stopnia.

Rozdział 4.
Wysokość stypendiów sportowych

§ 7. Wysokość miesięcznego stypendium brutto dla jednej osoby fizycznej wynosi od 100 do 200 złotych 
brutto, z tym, że :

1. Stypendium 1 stopnia wynosi 100,-zł.

2. Stypendium 2 stopnia wynosi 150,-zł.

3. Stypendium 3 stopnia wynosi 200,- zł.

§ 8. Łączna kwota przyznanych stypendiów w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć planowanych 
kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy.

Rozdział 5.
Nagrody i wyróżnienia

§ 9. 1. Osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Lubsza, które osiągnęły wysokie wyniki 
sportowe,  mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia ze środków z budżetu Gminy Lubsza.

2. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie 
nagrody osiągnęła jeden z wymienionych poniżej warunków:
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1) zajęcie miejsca od VII-X w dyscyplinach indywidualnych w: Mistrzostwach Polski Juniorów, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w dyscyplinach olimpijskich lub objętych systemem 
współzawodnictwa sportowego prowadzonym przez ministerstwo właściwe do spraw kultury fizycznej i 
sportu;

2) zajęcie miejsca od VII-X w grach zespołowych w: Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, w dyscyplinach olimpijskich lub objętych systemem współzawodnictwa 
sportowego prowadzonym przez ministerstwo właściwe do spraw kultury fizycznej i sportu;

3) zajęcie miejsca IV-X w dyscyplinach indywidualnych w zawodach organizowanych co najmniej na 
poziomie makroregionów (ponad wojewódzkim), w tym na zwodach międzynarodowych.

3. Wysokość nagrody wynosi od 300 do 1000 zł brutto.

4. Łączna kwota przyznanych nagród w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć planowanych kwot 
przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Lubsza.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować:

1) organizacje sportowe;

2) dyrektorzy szkół;

3) trenerzy osób fizycznych, które spełniły warunki określone w § 9 ust. 2;

4) prawni opiekunowie niepełnoletnich osób fizycznych które spełniły warunki określone w § 9 ust.2;

5) pełnoletnie osoby fizyczne, które spełniły warunki określone w § 9 ust. 2.

6. Wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Lubszy do 30 września każdego 
roku.

7. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Lubsza w formie pisemnego       
zawiadomienia.

8. Od decyzji Wójta Gminy Lubsza, o której mowa w ust. 7  przysługuje odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu.

9. Nagroda jest wypłaca w kasie Urzędu Gminy w Lubszy lub na rachunek bankowy wskazany przez osobę 
fizyczną lub prawnego opiekuna, o której mowa w §  9 ust. 5 pkt. 4 i 5.

§ 10. 1. Trenerom prowadzącym szkolenie osób fizycznych którym przyznano stypendium sportowe, o 
którym mowa w § 2 ust. lub nagrodę, o której mowa w § 9 ust. 1, działającym na terenie Gminy Lubsza, mogą 
być przyznawane nagrody i wyróżnienia ze środków z budżetu Gminy Lubsza.

2. Wysokość nagrody wynosi od 300 do 1000 zł brutto.

3. Łączna kwota przyznanych nagród w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć planowanych kwot 
przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Lubsza.

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować:

1) organizacje sportowe;

2) dyrektorzy szkół;

3) trenerzy osób fizycznych, które spełniły warunki określone w § 9 ust. 2.

5. Wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Lubszy do 30 września każdego 
roku.

6. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Lubsza w formie pisemnego zawiadomienia.

7. Od decyzji Wójta Gminy Lubsza, o której mowa w ust. 7 przysługuje odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu.

8. Nagroda jest wypłaca w kasie Urzędu Gminy w Lubszy lub na rachunek bankowy wskazany przez osobę 
fizyczną lub prawnego opiekuna, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt. 4 i 5.
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§ 11. 1. Trenerom prowadzącym szkolenie osób fizycznych którym przyznano stypendium sportowe, o 
którym mowa w § 2 działającym na terenie Gminy Lubsza, mogą być przyznawane stypendia sportowe ze 
środków z budżetu Gminy Lubsza.

2. Do trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla trenerów mają zastosowanie przepisy 
Rozdziału 2 niniejszej uchwały, z wyłączeniem uregulowań dotyczących niepełnoletnich osób fizycznych.

§ 12. 1. Wyróżnienie może być przyznane osobom fizycznym, w tym niepełnosprawnym, które:

1) mieszkają na terenie Gminy Lubsza;

2) osiągnęli wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust. 2 i 3.

2. Wyróżnienia dla osób fizycznych przysługują osobom fizycznym za wysokie osiągnięcia indywidualne 
lub drużynowe, w szczególności w lekkiej atletyce, trójboju siłowym i kolarstwie, na poziomie wojewódzkim.

3. Przez wysokie osiągnięcia indywidualne lub drużynowe na poziomie wojewódzkim należy rozumieć 
zajęcie miejsca I-III w zawodach organizowanych na poziomie wojewódzkim.

4. Wyróżnieniem za wyniki sportowe osiągnięte indywidualnie przez osoby fizyczne jest imienna statuetka 
z tytułem "Mistrz Sportu w Gminie Lubsza rok …".

5. Wyróżnieniem za wyniki sportowe osiągnięte drużynowo przez osoby fizyczne jest medal "Mistrz Sportu 
w Gminie Lubsza rok …", który wręczany jest każdej osobie z drużyny oraz nauczycielowi lub trenerowi 
prowadzącemu szkolenie drużyny.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 13. Traci moc Uchwała  Nr LIV/375/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie  
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz  rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych 
ze środków budżetu Gminy Lubsza nie posiadających  licencji zawodnika zmieniona , oraz uchwała 
zmieniająca Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
LIV/375/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowych zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania, oraz  rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla 
osób fizycznych i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza 
nie posiadających  licencji zawodnika.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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