
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów 
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1468), 
uchwala się co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących
w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej.

2. Kwotę wydatków na stypendia sportowe na dany rok kalendarzowy określa się w uchwale budżetowej gminy 
Wołczyn.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość stypendiów sportowych określa 
regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie stypendium zwraca się z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2019 r.

REGULAMIN

określający zasady, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów 
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej

§ 1. Stypendium sportowe może być przyznawane dwa razy do roku: na koniec wiosennej i na koniec jesiennej 
rundy rozgrywek na pisemny wniosek klubu zwanego dalej „wnioskodawcą”, w którym zawodnik jest zrzeszony.

§ 2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest zawodnikiem klubu sportowego działającego na terenie Gminy Wołczyn;

2) jest mieszkańcem Gminy Wołczyn;

3) nie przekroczył 35 roku życia;

2) uczestniczy w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi lub klasy okręgowej;

4) osiąga znaczące wyniki sportowe;

5) posiada pozytywną opinię trenera;

6) jest zaangażowany w działalność klubu sportowego;

7) zawodnik godnie reprezentuje klub sportowy i Gminę Wołczyn.

§ 3. 1.  Dla określenia wysokości stypendium sportowego ustala się kwoty bazowe za udział zawodnika:

- w treningu 10 zł,

- w meczu 100 zł.

2. Propozycję wysokości kwoty bazowej dla zawodnika za jego udział w treningach albo meczach 
wnioskodawca wskazuje we wniosku o przyznanie stypendium sportowego uwzględniając kryteria określone w § 
2.

3. Wysokość stypendium sportowego dla zawodnika jest iloczynem kwoty bazowej określonej zgodnie 
w ust. 1 i 2 i liczby jego obecności na treningach albo meczach wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku 
o przyznanie stypendium.

4. Wysokość stypendium sportowego dla zawodnika za poszczególne miesiące rundy rozgrywek nie może 
przekroczyć kwoty 500 zł.

5. W kwocie stypendium sportowego określonej zgodnie z zapisami ust. 3 i 4 zawarte są wszystkie składniki 
i pochodne o ile są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. 1.  Wniosek o stypendium sportowe, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały składa się 
Burmistrzowi Wołczyna w terminie:

1) do 30 czerwca danego roku budżetowego za okres rundy wiosennej;

2) do 30 listopada danego roku budżetowego za okres rundy jesiennej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 załącza się harmonogram rozgrywek ligowych IV ligi lub klasy 
okręgowej,

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

§ 5. 1.  Złożone wnioski ocenia komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Wołczyna.

2. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.
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3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium sportowego, 
wnioskodawca jest zobowiązany, na wezwanie komisji, do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich 
usunięcia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie;

2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 3;

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

5. Komisja przedstawia Burmistrzowi Wołczyna protokół z oceny złożonych wniosków w terminie 14 dni od 
terminów ich składania określonych w § 4 ust. 1.

§ 6. 1.  Decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium sportowego podejmuje Burmistrz Wołczyna na 
podstawie protokołu z oceny złożonych wniosków.

2. Stypendysta, który uzyskał stypendium sportowe określone w § 1, jest zobowiązany do wykorzystania 
stypendium na cele określone we wniosku.

3. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1 zawiera się umowę stypendialną z zawodnikiem określającą 
wysokość stypendium, termin i formę wypłaty.

4. Stypendium sportowe jest wypłacane jednorazowo za:

- rundę wiosenną w terminie do 31 sierpnia danego roku,

- rundę jesienną w terminie do 31 grudnia danego roku.

§ 7. Stypendium sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy 
Gminy Wołczyn wraz z odsetkami liczonymi od dnia jego wypłaty.
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  …………………………………………                                                                                  ……………………………………...      
              (pieczęć wnioskodawcy)                                                                                                              (miejscowość, data )  

WNIOSEK 
O  PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

BURMISTRZA WOŁCZYNA

DOTYCZY ZAKOŃCZONEJ RUNDY …………………………….

 I. Dane wnioskodawcy 

Pełna nazwa 

Adres 

Podstawa prawna działania 

NIP

REGON

Telefon kontaktowy

E-mail 

 II. Dane osobowe zawodnika 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania

Data i miejsce urodzenia 

PESEL

NIP

Telefon kontaktowy

e-mail

Nazwa banku i nr konta 

Kategoria wiekowa 

III. Osiągnięcia sportowe zawodnika  i opinia o nim zgodnie z § 2 Regulaminu oraz 
określenie celu przeznaczenia stypendium

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia .................... 2019 r.
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1. Oświadczam,  że  zapoznałem się  z  Regulaminem określającym zasady,  tryb  przyznawania  i  wypłacania
stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
IV ligi i klasy okręgowej.

2. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku otrzymania stypendium podać dane niezbędne do dokonania
przelewu oraz wykonania zobowiązań podatkowych.

3. Oświadczam, że zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania Burmistrza Wołczyna o wszelkich
okolicznościach skutkujących pozbawieniem mnie/mojego dziecka stypendium sportowego.

4. Oświadczam, że nie pobieram (moje dziecko nie pobiera) dodatkowych stypendiów sportowych z budżetu
państwa lub innych źródeł.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz w zakresie związanym z
realizacją procedury przyznania stypendium na warunkach określonych w Regulaminie określającym zasady,
tryb  przyznawania  i  wypłacania  stypendiów  dla  zawodników  w  kategorii  seniorów  uczestniczących  w
rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej RODO.

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

                                                                                                                           data i czytelny podpis zawodnika/rodzica lub opiekuna prawnego
                                                                                                                                                          niepełnoletniego dziecka

IV. Harmonogram uczestnictwa zawodnika w treningach i meczach oraz propozycje kwot 
bazowych w poszczególnych miesiącach rundy rozgrywek 

Za miesiąc ………………………………………………….

Lp. Data treningu / meczu Kwota bazowa Lp. Data treningu / meczu Kwota bazowa

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

Razem: 10 zł x………. + 100 zł x ……………………….

Za miesiąc ………………………………………………….

Lp. Data treningu / meczu Kwota bazowa Lp. Data treningu / meczu Kwota bazowa

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

Razem: 10 zł x………. + 100 zł x ……………………….

Id: FFB56143-25D8-4C78-B56D-AA9399A172E0. Projekt Strona 2



Za miesiąc ………………………………………………….

Lp. Data treningu / meczu Kwota bazowa Lp. Data treningu / meczu Kwota bazowa

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

Razem: 10 zł x………. + 100 zł x ……………………….

Za miesiąc ………………………………………………….

Lp. Data treningu / meczu Kwota bazowa Lp. Data treningu / meczu Kwota bazowa

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

Razem: 10 zł x………. + 100 zł x ……………………….

Łączna kwota wnioskowanego stypendium za okres objęty wnioskiem                              zł

Wszelkie dane zawarte  we  wniosku są zgodne ze stanem faktycznym 

(podpis zawodnika lub prawnego opiekuna niepełnoletniego dziecka)    ………………….…....……………….  

(pieczęć i podpis przedstawiciela klubu)   ..................................………................…….................................... 

(podpis trenera)  ..........................................................................................     

Załączniki:

1) Harmonogram rozgrywek ligowych IV ligi lub klasy okręgowej;
2) …………………………………………………………………...
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) Rada
Miejska może określić, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu
terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Z uwagi, że w gminie Wołczyn wiodącym sportem jest piłka nożna oraz w celu stworzenia dodatkowej formy
wsparcia dla zawodników promujących piłkę nożną w gminie oraz poza jej granicami wprowadza się stypendia
dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy
okręgowej. Wprowadzenie takiego stypendium pozwoli wiodącym klubom sportowym w gminie zatrzymać
cennych i utalentowanych zawodników. W obecnym stanie wielu zawodników podejmuje decyzje
o opuszczeniu klubu z gm. Wołczyn i zmianie barw klubowych w innych gminach, w których już funkcjonują
stypendia sportowe, nagrody czy wyróżnienia. Wsparcie finansowe otrzymają najbardziej uzdolnieni zawodnicy
danego klubu, dlatego wprowadzona w projekcie uchwały opinia trenera będzie odgrywała istotną rolę we
wskazaniu zawodnika, który oprócz wyników sportowych oceni jego umiejętności i predyspozycje.

Podjęcie projektowanej uchwały pozwoli na zatrzymanie uzdolnionych zawodników w klubach sportowych
działających na terenie gm. Wołczyn.
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