
UCHWAŁA NR XLIII/259/2018
RADY GMINY TUROBIN

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych Gminy Turobin dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 
poz.1875 ze zm.) oraz  z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  ( Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1463 ze zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych Gminy Turobin dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turobin.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turobin

Stanisław Górny

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 czerwca 2018 r.

Poz. 2881



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XLIII/259/2018 

Rady Gminy Turobin 

z dnia 8 maja 2018 r. 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Sportowego Gminy Turobin 

 

§ 1. 
Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje                           

i wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc 

pod uwagę osiągnięty wynik sportowy i znaczenie danego sportu dla Gminy Turobin. 

 

§ 2. 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Stypendium - należy przez to rozumieć „Stypendium Sportowe Gminy Turobin". 

1) Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną 

dyscyplinę sportu, zamieszkałą na terenie Gminy Turobin. 

2) Wójcie - należy prze to rozumieć Wójta Gminy Turobin. 

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Turobin. 

4) Wnioskach - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium sportowego. 

5) Komisji - należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski. 

 

§ 3. 
1. Stypendium sportowe może być przyznane mieszkańcowi Gminy Turobin za wysokie 

wyniki sportowe uzyskane w dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy Turobin. 

2. Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Turobin są piłka nożna, piłka 

ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, 

tenis ziemny, tenis stołowy, łucznictwo, badminton, warcaby, szachy, narciarstwo, 

kolarstwo, podnoszenie ciężarów oraz gimnastyka. 

3. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika 

poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla 

podniesienia poziomu wyszkolenia. 

4. Stypendium przyznaje się na okres, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok 

kalendarzowy. 

 

§ 4. 
Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów jest uzależniona od 

wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy. 

 

§ 5. 
Stypendium może otrzymać zawodnik osiągający wyniki sportowe w sportach indywidualnych 

i w sportach drużynowych określonych w § 3 ust. 2,  który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest mieszkańcem Gminy Turobin, 

2) uprawia dyscyplinę olimpijską albo paraolimpijską objętą systemem 

współzawodnictwa sportowego, określoną w § 3 ust. 2, 

3) w chwili przyznawania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden               

z następujących wyników sportowych: 

a) zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach świata, pucharach świata, igrzyskach 

olimpijskich lub paraolimpijskich  - od 500 zł. do 3 000 zł , 
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b) zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy, pucharach Europy, Uniwersjadach – 

od 400 zł. do 2 500 zł, 

c) zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach Polski, pucharach Polski, Gran Prix Polski, 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – od 300 zł. do 2 000 zł , 

d) zajął miejsce 1-6 w zawodach  makroregionalnych – od 200 zł. do 1 500 zł, 

e) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego zespół w grach zespołowych brał 

udział w rozgrywkach szczebla centralnego (dwóch najwyższych klasach 

rozgrywkowych,  w których odbywa się współzawodnictwo w Polsce w danej 

dyscyplinie sportu) – od 200 zł. do 1 000 zł. 

f) jest zawodnikiem kadry narodowej danej dyscypliny sportu (potwierdzone przez 

odpowiedni Polski Związek Sportowy) – od 200 zł. do 1 000 zł. 

 

§ 6. 
1. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać na dzienniku podawczym Urzędu 

Gminy Turobin do dnia 30 stycznia każdego roku. 

3. W roku 2018 termin składania wniosków o stypendia ustala się do dnia 29 czerwca 2018 

roku. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium nie podlega rozpatrzeniu w przypadku: 

1) Wycofania wniosku przez wnioskodawcę. 

2) Złożenia wniosku po terminie. 

3) Nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia 

wezwania. 

5. Wniosek należy wypełnić pismem komputerowym lub drukowanym (czytelnym). 

6. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub ich 

kserokopie. 

 

§ 7. 
1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja powołana przez Wójta w drodze 

zarządzenia. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) trzech przedstawicieli Wójta, 

2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turobin. 

3. Komisja - uwzględniając znaczenie danego sportu dla Gminy oraz osiągnięty wynik 

sportowy, wysokość zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżecie gminy na 

dany rok kalendarzowy oraz ilość złożonych wniosków, analizuje złożone wnioski o 

przyznanie stypendiów pod względem formalnym i merytorycznym, opiniuje te wnioski 

oraz proponuje wysokość stypendium, przy uwzględnieniu postanowień § 3 i 5. 

4. Komisja przedkłada Wójtowi listę kandydatów do stypendiów wraz z propozycjami 

miesięcznych kwot stypendium oraz okresami ich wypłacania dla poszczególnych 

zawodników. 

 

§ 8. 
Stypendium przyznaje Wójt określając dla każdego zawodnika: kwotę stypendium i okres 

wypłacania stypendium. 

§ 9 
1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli: 

1) zaprzestał uprawianie sportu, z zastrzeżeniem ust. 2, 
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2) zostanie zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika przez polski 

związek sportowy, klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej. 

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

niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, okresowe 

stypendium jest wypłacane nie dłużej niż przez 3 miesiące. Po tym okresie, jeżeli 

zawodnik nie powróci do realizacji szkoleń, pozbawia się go stypendium. 

3. Wnioskodawca stypendium, macierzysty klub sportowy zawodnika, w razie wystąpienia 

okoliczności wymienionych w ust. 1 i 2 zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich 

Wójta. 

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

powstania okoliczności określonych w ust. 1. 
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Załącznik do Regulaminu  

przyznawania Stypendium Sportowego Gminy Turobin 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

GMINY TUROBIN 

Dla zawodnika: 

Imię i nazwisko:  .....................................................................................................................  

Uprawiana dyscyplina sportu:  ................................................................................................  

Klasa sportowa ........................................................................................................................  

I. Wnioskodawca: 

1. Pełna nazwa ........................................................................................................................  

2. KRS .................................  

3. NIP ..................................  

4. REGON ...........................  

5. Adres, telefon, fax, e-mail 

II. Dane kandydata do stypendium sportowego: 

1. Imię i nazwisko:  ........................................................................................................  

2. PESEL:  ......................................................................................................................  

3. Adres stałego zameldowania: 

ulica i nr domu/mieszkania:  ...........................................................................................  

kod pocztowy, miejscowość: .........................................................................................  

gmina:  ...........................................................................................................................  

4. Adres zamieszkania (w przypadku, jeśli jest inny niż adres stałego zameldowania) : 

ulica i nr domu/mieszkania:  ...........................................................................................  

kod pocztowy, miejscowość: .........................................................................................  

gmina:  ...........................................................................................................................  

5. Nr konta bankowego ..................................................................................................  

6. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na adres zamieszkania) .............. 
Dane rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 

1. Imię i nazwisko:  ......................................................................................................... 
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2. PESEL:  .....................................................................................................................  

3. Adres stałego zameldowania: 

ulica i nr domu/mieszkania:  ...........................................................................................  

kod pocztowy, miejscowość:  ........................................................................................  

gmina:  ...........................................................................................................................  

4. Adres zamieszkania (w przypadku, jeśli jest inny niż adres stałego zameldowania) : 

ulica i nr domu/mieszkania:  ...........................................................................................  

kod pocztowy, miejscowość:  ........................................................................................  

gmina:  ...........................................................................................................................  

5. Nr konta bankowego ...................................................................................................  

6. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na adres zamieszkania) ...............  

III. Osiągnięcia sportowe zawodnika ubiegającego się o przyznanie Stypendium 

Sportowego Gminy Turobin 

 

Należy podać wyniki, które kwalifikują się do ubiegania się o Stypendium Sportowe 

Gminy Turobin zgodnie z § 5 Regulaminu przyznawania Stypendium Sportowego Gminy 

Turobin. Należy dołączyć dokumentację potwierdzającą wynik oraz program 

szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy . 
2. Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Opinia właściwego Polskiego Związku Sportowego, Wojewódzkiego Związku Sportowego 

lub Okręgowego Związku Sportowego: 

1. 
L.p. Nazwa zawodów 

sportowych 

Data Dyscyplina Konkurencja Wynik 

1      

2      

3      

4      

5      
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.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

pieczęć i podpis  

przedstawiciela właściwego związku 

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych do celów realizacji stypendium sportowego. 

Zobowiązuje się do informowania Wójta Gminy Turobin o okolicznościach skutkujących 

pozbawieniem stypendium sportowego. 

 

 

 

 

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

podpis wnioskodawcy 

 

 

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

podpis kandydata/rodzica lub prawnego opiekuna kandydata* do Stypendium Sportowego 

Gminy Turobin 
* niewłaściwe skreślić
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