
UCHWAŁA NR XVI/130/19
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia w Gminie Izabelin stypendiów sportowych i nagród oraz ustalenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych i nagród

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm1)) oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe i nagrody pieniężne dla osób fizycznych osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. Ustanawia się nagrody pieniężne dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym.

§ 3. Ustanawia się nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej.

§ 4. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych i nagród, o których mowa w §1 i 2 uchwały oraz warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych, 
o których mowa w §3 uchwały oraz wysokość nagród pieniężnych określa Regulamin przyznawania 
stypendiów sportowych i nagród, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XIII/106/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad 
i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin oraz 
uchwała Rady Gminy Izabelin Nr  XIX/ 155/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XIII/106/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia 
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad i trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 grudnia 2019 r.

Poz. 15395



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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Białas

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815.
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Załącznik do uchwały Nr XVI/130/19

Rady Gminy Izabelin

z dnia 6 listopada 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych i nagród

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, oraz nagrody pieniężne dla zawodników, zwane dalej 
nagrodami dla zawodników, przyznawane są osobie fizycznej zamieszkującej w Gminie Izabelin za wyniki 
sportowe we współzawodnictwie sportowym osiągnięte w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek, 
z zastrzeżeniem §3 ust. 4 Regulaminu.

2. Nagrody pieniężne dla trenerów, zwane dalej nagrodami dla trenerów, przyznawane są trenerowi za 
prowadzenie szkolenia zawodników zamieszkałych w Gminie Izabelin i osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym lub za 
wyróżniające osiągnięcia trenera w działalności sportowej w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek, 
z zastrzeżeniem §3 ust. 4 Regulaminu.

3. Nagrody pieniężne dla innych osób, zwane dalej nagrodami dla innych osób, przyznawane są osobom 
fizycznym zamieszkałym w Gminie Izabelin, które wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej dla 
Gminy Izabelin.

4. Osoby otrzymujące stypendium sportowe lub nagrodę zwane są dalej stypendystami.

§ 2.  KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD

1. Stypendia przyznawane są zawodnikom w wieku od 12 do 25 lat za wysokie wyniki sportowe w danej 
dyscyplinie lub konkurencji sportowej, tj. za udział i zajęte miejsce w finale: Mistrzostw Świata, Mistrzostw 
Europy, innych zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski lub innych zawodów ogólnopolskich.

2. Stypendium przyznawane jest w wysokości do 500 zł miesięcznie, na okres 1 roku kalendarzowego, 
w oparciu o osiągnięte przez zawodnika wyniki sportowe, o których mowa w §2 ust. 1 i wypłacane jest do 
10 dnia każdego miesiąca.

3. Stypendia mogą być przeznaczone na:

1) zakup sprzętu sportowego;

2) udział w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych;

3) pokrycie kosztów związanych z leczeniem;

4) pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z obiektów sportowych lub sprzętu sportowego lub kosztów 
dojazdów na treningi i zawody;

5) pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji sportowych;

6) inne uzasadnione wydatki.

4. Nagrody dla zawodników w wysokości do 1000 zł przyznawane są jednorazowo zawodnikowi za udział 
i zajęte miejsce w pierwszej dziesiątce: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, innych zawodów 
międzynarodowych, Mistrzostw Polski lub innych zawodów ogólnopolskich.

5. Nagrody dla trenerów w wysokości do 1000 zł przyznawane są jednorazowo za:

1) wysokie wyniki sportowe szkolonych przez trenera zawodników, zamieszkałych w Gminie Izabelin, tj. 
w przypadku udziału i zajęcia przez zawodnika miejsca w pierwszej dziesiątce: Mistrzostw Świata, 
Mistrzostw Europy, innych zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski lub innych zawodów 
ogólnopolskich lub

2) inne wyróżniające osiągnięcia trenera w działalności sportowej dla Gminy Izabelin.
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6. Nagrody dla innych osób w wysokości do 1000 zł przyznawane są jednorazowo za wyróżniające daną 
osobę osiągnięcia w działalności sportowej dla Gminy Izabelin.

7. Jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedną nagrodę w danym roku kalendarzowym za 
dokonania uzyskane w roku, w którym złożono wniosek, z zastrzeżeniem §3 ust. 4 Regulaminu.

8. Wysokość i liczba przyznanych stypendiów i nagród uzależniona jest od środków przeznaczonych na ten 
cel w uchwale budżetowej Gminy Izabelin.

§ 3.  ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA STYPENDYSTÓW

1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody mogą złożyć:

1) sami kandydaci (w przypadku kandydatów małoletnich – ich opiekun prawny) lub

2) kluby sportowe, w których trenują zawodnicy-kandydaci, w których działają trenerzy-kandydaci lub 
z którymi związana jest inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej lub

3) każdy mieszkaniec Gminy Izabelin (wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie nagrody dla innej osoby 
wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej).

2. Wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, składa się 
w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, w terminie od 1 do 31 grudnia danego roku.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody dołącza się udokumentowane wyniki sportowe lub 
inne wyróżniające osiągnięcia w roku, w którym składany jest wniosek (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej), wraz 
z pisemną opinią obecnego trenera sportowego (w przypadku wniosków dotyczących zawodników) oraz 
informacją o przynależności klubowej (jeżeli dotyczy).

4. Wnioski o przyznanie nagród w 2020 roku składa się do 17 stycznia 2020 r. Wnioski złożone w tym 
terminie dotyczą wyników sportowych lub innych wyróżniających osiągnięć z 2019 roku.

5. Decyzję w sprawie przyznania nagrody dla trenera lub innej osoby fizycznej wyróżniającej się 
osiągnięciami w działalności sportowej może podjąć samodzielnie Wójt Gminy Izabelin, z pominięciem 
procedury składania wniosku, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH I NAGRÓD 

1. Decyzję o przyznaniu  stypendium lub nagrody podejmuje Wójt Gminy Izabelin, po zasięgnięciu opinii 
Komisji Stypendialnej. Opinia Komisji Stypendialnej nie jest dla Wójta Gminy Izabelin wiążąca.

2. Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Izabelin zarządzeniem opiniuje wniosek, o którym 
mowa w §3 ust. 2, pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

3. Komisja Stypendialna składa się z co najmniej 3 osób i wydaje opinie w obecności co najmniej połowy 
składu. W przypadku komisji 3 osobowej konieczna jest obecność co najmniej 2 członków.

4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swojego grona, w głosowaniu jawnym, 
Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.

5. Komisja wydaje opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie do 30 dni od upływu terminu złożenia 
wniosków określonego w niniejszym Regulaminie.

6. Komisja przed wydaniem opinii może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na 
stypendystę.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój sportowy, wykazuje się nienaganną postawą sportową, 
a zwłaszcza przestrzega zasad fair play we współzawodnictwie sportowym oraz propaguje zdrowy styl życia.

2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Gminę Izabelin. Jest uczciwy, rzetelny, pracowity, 
odpowiedzialny, posiada wysoką kulturę osobistą.

3. Stypendysta zobowiązany jest do propagowania sportu na ternie Gminy Izabelin m. in. poprzez udział 
w imprezach sportowych organizowanych przez Gminę.

4. Stypendysta, w trakcie korzystania ze stypendium, ma obowiązek informowania Wójta Gminy Izabelin 
o przyznanych stypendiach z innych źródeł.
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5. Stypendysta zobowiązany jest do dostarczania wszelkich danych o jego osiągnięciach w celu 
upowszechniania tej informacji przez Wójta Gminy Izabelin.

§ 6.  KRYTERIA POZBAWIANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD

1. Stypendysta-zawodnik oraz stypendysta-trener mogą zostać pozbawieni stypendium, o którym mowa 
w §2 ust. 1 i 2 Regulaminu lub nagrody, o której mowa w §2 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 Regulaminu w całości lub 
części w przypadku:

1) naruszenia regulaminu organizacji (uczelni, szkoły, związku lub klubu sportowego)

i otrzymania z tego tytułu kary dyscyplinarnej lub dyskwalifikacji nałożonej przez klub

z tytułu naruszenia regulaminu, które nastąpiło w roku, w którym stypendysta otrzymał stypendium lub 
nagrodę,lub

2) zaprzestania uprawiania sportu (w przypadku zawodników) lub zaprzestania prowadzenia szkolenia 
zawodników (w przypadku trenerów) w roku, w którym stypendysta otrzymał lub otrzymuje stypendium 
lub nagrodę;

3) trwałej utraty zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej (w przypadku zawodników), 
stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, powstałej w roku, w którym stypendysta otrzymał lub otrzymuje 
stypendium; stypendyście, który jest czasowo niezdolny do uprawiania danej dyscypliny sportowej 
stypendium może być wypłacane przez dwa kolejne miesiące od momentu stwierdzenia czasowej 
niezdolności do uprawiania danej dyscypliny, a w szczególnych przypadkach - do końca okresu, na który 
stypendium zostało przyznane;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. Stypendysta-zawodnik może ponadto zostać pozbawiony stypendium lub nagrody

w przypadku dyskwalifikacji za stosowanie dopingu w okresie, za który zostało przyznane stypendium lub 
nagroda.

3. Stypendysta ma obowiązek poinformować Wójta Gminy Izabelin o zaistnieniu przesłanek,

o których mowa w ust. 1 lub 2 w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

4. Decyzję w przedmiocie całościowego lub częściowego zwrotu stypendium lub nagrody podejmuje Wójt 
Gminy Izabelin, po wysłuchaniu stypendysty. Od decyzji Wójta Gminy Izabelin przysługuje odwołanie do 
Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia stypendyście decyzji.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przyznanie stypendium lub nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody stypendysty na 
wykorzystanie jego wizerunku i upublicznienie informacji o osiągnięciach sportowych stypendysty przez 
Gminę Izabelin.

2. Lista stypendystów, wysokość przyznanych im stypendiów lub nagród oraz osiągniętych wyników  
podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Izabelin.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy 
Izabelin.
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                                                                        Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów 
sportowych, nagród stanowiący załącznik do 
uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XVI/130/19 
z dnia 6 listopada 2019 r. 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO LUB NAGRODY 

 
Imię i Nazwisko kandydata 
 

 

 
Data urodzenia kandydata 
 

 

Nr PESEL  

Imię i Nazwisko ojca 

Imię i Nazwisko matki 

/opiekuna prawnego/1 

 

 
Adres zamieszkania 
 

 

Adres e-mail 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nazwa szkoły/uczelni, do której 
uczęszcza kandydat 

 

Nazwa zakładu pracy kandydata  

Nazwa urzędu skarbowego właściwego 
dla kandydata 

 

Numer właściwego rachunku bankowego 

 
 

 

 
Uzasadnienie ubiegania się o stypendium lub nagrodę i opis osiągniętych wyników sportowych: 

 

 

 

 

 

 

 
 Niepotrzebne skreślić 
1 Wypełnia się w razie ubiegania się  o stypendium przez osobę małoletnią 
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Informacja  o korzystaniu z innych stypendiów: 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych przyjętego Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr ……………….. z dnia 6 listopada 2019 r. i akceptuję jego postanowienia.  

Jako opiekun prawny ……………………………………… wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu kwalifikacji, oraz 
oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym w skrócie 
RODO, zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania udostępnionych przeze mnie danych 
osobowych oraz o moich prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.3 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu kwalifikacji, oraz 
oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym w skrócie 
RODO, zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania udostępnionych przeze mnie danych 
osobowych oraz o moich prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.  

 
 

Miejscowość, data     ……………………………………………………………. 
 
 
czytelny podpis Wnioskodawcy    ................................................................ 
 
 
pieczątka Klubu sportowego – jeśli dotyczy    ……………………………………………………………. 
 
 
 
 

Lista załączników dołączonych do wniosku  

1) ………………………………………. 

2) ………………………………………. 

3) ………………………………………. 

4) ………………………………………... 
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                      Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów 
sportowych, nagród stanowiący załącznik do 
uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XVI/130/19 
z dnia 6 listopada 2019 r. 

 
 

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ  
 

Nr wniosku 
 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 
 

 

Lista załączników / zgodnie ze 
złożonym wnioskiem i 
Regulaminem przyznawania 
stypendiów, nagród i wyróżnień 

1. ………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

Opinia formalna  
 

 

Opinia merytoryczna  

pozytywna 

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

Opinia merytoryczna   

negatywna 

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

Uwagi Komisji  

Data oceny wniosku 
 

 

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

(podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej) 
 
 
….............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................ 
 
 (podpis Członków Komisji Stypendialnej) 

 
 niepotrzebne skreślić  
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