
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2017
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która w terminie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku, uzyskała przynajmniej jedno z następujących osiągnięć:

1) zajął od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, 
Mistrzostwach Europy lub Uniwersjadzie;

2) zajął od I do III miejsca na Mistrzostwach Polski w dowolnej kategorii wiekowej a jednocześnie w tym 
samym roku był reprezentantem Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub 
Mistrzostwach Europy lub Uniwersjadzie oraz nie otrzymuje stypendium z innego źródła.

2. Warunki określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach 
drużynowych.

3. Lista dyscyplin sportowych mających znaczenie dla Gminy Leśna: kajakarstwo, kajak polo, 
lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, aerobik sportowy.

§ 2. 1. Wniosek o stypendium sportowe sporządzony na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały, z uzasadnieniem i udokumentowaniem dotychczasowych osiągnięć kandydata składają: osoba 
zainteresowana bądź jej przedstawiciel ustawowy, dyrektor szkoły, prezes klubu sportowego lub 
stowarzyszenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej w terminie do 15 września każdego roku.

2. Stypendium sportowe przyznaje i cofa Burmistrz Leśnej.

§ 3. Stypendium sportowe:

1. Za osiągnięcia indywidualne określone w § 1, ust. 1 pkt 1 wynosi 300 zł miesięcznie.

2. Za osiągnięcia indywidualne określone w § 1, ust. 1 pkt 2 wynosi 250 zł miesięcznie,

3. Za sukcesy zespołowe określone w § 1, ust. 1 pkt 1 lub 2 wynosi 150 zł miesięcznie na jedną osobę.

§ 4. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres 10 miesięcy w kolejnym roku kalendarzowym po 
złożeniu wniosku.

2. Podstawą wypłaty stypendium jest decyzja Burmistrza Leśnej.

3. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych w formie pieniężnej.
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4. Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego osoby 
fizycznej.

§ 5. Pozbawia się osobę fizyczną stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, jeżeli:

1. Została zdyskwalifikowana dożywotnio decyzją właściwego związku sportowego.

2. Utraciła zdolność do uprawiania sportu przez okres 5 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

3. Nałożona została kara dyscyplinarna przez organ statutowy właściwy ze względu na przynależność 
osoby fizycznej, która osiągnęła wysoki wynik sportowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.

4. Naruszyła przepisy prawa, co stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu.

5. Zmieniła miejsca zamieszkania poza teren Gminy Leśna lub zaprzestała treningów w klubie mającym 
swoją siedzibę na terenie Gminy Leśna.

§ 6. Nagrodę może otrzymać:

1. Osoba fizyczna, która jest uczniem lub studentem będąca jednocześnie mieszkańcem Gminy Leśna lub 
należąca do klubu sportowego działającego na terenie Gminy Leśna, która w terminie 12 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku zajęła od I do III miejsca w krajowym współzawodnictwie sportowym co 
najmniej szczebla wojewódzkiego, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub została powołana 
do Kadry Polski lub Kadry Wojewódzkiej.

2. Zespół sportowy, którego członkowie spełniają kryteria określone w § 6 pkt 1.

3. Trener klubu sportowego działającego na terenie Gminy Leśna, którego zawodnik lub zespół sportowy 
w terminie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku uzyskał stypendium, o którym mowa w § 1.

4. Trener klubu sportowego działającego na terenie Gminy Leśna za całokształt działalności w dziedzinie 
kultury fizycznej.

§ 7. Nagroda za całokształt działalności w dziedzinie kultury fizycznej może być przyznana tej samej 
osobie fizycznej tylko jeden raz.

§ 8. Wnioski o nagrody sportowe wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem sukcesów składają na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały: osoba zainteresowana bądź jej przedstawiciel ustawowy, 
dyrektor szkoły, prezes klubu sportowego lub stowarzyszenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej, 
w terminie do 15 września.

§ 9. 1. Nagroda indywidualne dla osoby fizycznej oraz trenera za osiągnięte wyniki sportowe wynosi 
500 zł, a dla członka zespołu za osiągnięte wyniki sportowe wynosi 250 zł.

2. Wysokość nagród uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku oraz liczby osób, które osiągnęły 
wyniki sportowe określone w § 6.

3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Leśnej z własnej inicjatywy może przyznać specjalną nagrodę 
za uzyskane wyniki sportowe:

1) w wysokości 3 000 zł za osiągnięcie sportowe określone w § 1 ust. 1 pkt. 1.

2) w wysokości 1 500 zł za osiągnięcie sportowe określone w § 1 ust. 1 pkt. 2.

§ 10. Formą uznania dla poziomu sportowego i osiągnięć osób fizycznych, a także dla pracy trenerów, 
przekładającej się na sukcesy osób fizycznych, są wyróżnienia w postaci statuetek, pucharów, dyplomów 
i listów gratulacyjnych i innych nagród rzeczowych.

§ 11. Wnioski o przyznanie wyróżnienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały składają: 
osoba zainteresowana bądź jej przedstawiciel ustawowy, prezes klubu sportowego lub stowarzyszenia 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej w terminie do 15 września każdego roku.

§ 12. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda lub wyróżnienie sportowe może zostać 
przyznane przez Burmistrza Leśnej w trakcie roku kalendarzowego.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje i cofa Burmistrz Leśnej.
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3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na podstawie wniosku, o którym mowa w § 8 lub § 
11 zatwierdzonego przez Burmistrza Leśnej lub z własnej inicjatywy Burmistrza.

4. Nagroda lub wyróżnienie za określone osiągnięcia sportowe może zostać przyznana tylko raz w roku.

§ 13. Nagroda i wyróżnienie dla osoby fizycznej, poszczególnych członków zespołu lub trenera za 
osiągnięte wyniki sportowe zostaje cofnięta w sytuacji, gdy swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, 
sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami narażają dobre imię Gminy 
Leśna lub klubu sportowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 15. Tracą moc uchwały: Nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród, 
wyróżnień i stypendiów sportowych, Nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród, 
wyróżnień i stypendiów sportowych , Nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 lutego 
2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych.

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

Przewodniczący Rady:
S. Marczyński
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Załącznik  nr  1 do uchwały nr XXXVIII/246/2017 

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

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

(wnioskodawca)                                                                                                    (miejscowość, data) 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE /STYPENDIUM SPORTOWEGO/ NAGRODY/ WYRÓŻNEINIA/1 DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 

 

DANE PRESONALNE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Imię ojca  

Imię matki  

Adres zamieszkania  

Ul. …………………………………………………………... Nr……………… 

 

Kod pocztowy ………………Miejscowość……………………….…………………. 

Adres zameldowania (wypełnia się w 

przypadku gdy adres zamieszkania jest 

inny od adresu zameldowania) 

 

Ul. …………………………………………………………... Nr……………… 

 

Kod pocztowy ……………… Miejscowość……………………….………………… 

PESEL            

Telefon  

Nazwa banku*  

Nr konta bankowego:* 

                          
 

DANE KLUBU SPORTOWEGO, DO KTÓREGO PRZYNALEŻY OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE * 

Nazwa klubu sportowego  

 

Adres  

Ul. …………………………………………………………... Nr……………………. 

 

Kod pocztowy ………………Miejscowość……………………….………………… 

Telefon/Fax/ Adres e - mail  

* uzupełnić lub wpisać NIE DOTYCZY. 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam, iż o zmianach w stosunku 

do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię Urząd Miejski w Leśnej przed wypłatą stypendium/ nagrody lub 

udzieleniem wyróżnienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium sportowego zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922 z późn. zm.) 

……………………………….        ……………………………………. 

(miejscowości, data)                              (podpis osoby fizycznej) 
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DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Adres 
 

Ul.……………………...................................................……………...Nr……................................  

Kod pocztowy …………………………… Miejscowość……………………….……. 

Telefon/Fax/Adres e – mail  

 

1 zakreślić  właściwe 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W 

OKRESIE 12 MIESIĘCY KALENDARZOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU 

Lp.  Nazwa 

imprezy 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Miejscowość 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Kraj Termin 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Dyscyplina Konkurencja Kategoria  

wiekowa 

Osiągnięcie 

/miejsce/ 

  

 

 

 

       

  

 

 

 

       

  

 

 

 

       

  

 

 

 

       

  

 

 

 

       

 

CZŁONKOSTWO W KADRZE NARODOWEJ / WOJEWÓDZKIEJ 

(Imię i nazwisko osoby fizycznej) został(a) powołany(a) do kadry narodowej / wojewódzkiej  dnia...................................................  

dokumentem (podać dokument potwierdzający powołanie). 

 

 
Wnoszę o przyznanie stypendium sportowego / nagrody / wyróźnienia dla: 

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

(podać imię i nazwisko) 

oraz zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Leśnej o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w 

§ 5 Uchwały nr …/…/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia …………. 2017 r. 

Oświadczam również, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

……………………………….        ……………………………………. 

(miejscowości, data)                                (podpis wnioskodawcy) 
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Do wniosku należy załączyć: 

1) potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w  przypadku wniosków składanych 

 przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; 

2) oświadczenie do celów podatkowych;  

 

Podpisy: 

W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa: 

 klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 

 podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem  określającym sposób 

 reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa  wnioskodawcy. 

 osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe: 

a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny; 

b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem  prawnym; 

c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna. 
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