
UCHWAŁA NR XLVII/299/18
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2017 r., poz.1463 ze 
zmianami 1)) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych, zamieszkujących na terenie gminy Dolsk, 
zwanych dalej zawodnikami, uprawiających dyscypliny sportowe o szczególnym znaczeniu dla gminy Dolsk, 
jako wyraz uznania za osiągnięcie przez nich wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

§ 2. Dyscyplinami sportowymi o szczególnym znaczeniu dla gminy Dolsk są lekkoatletyka, piłka nożna, 
piłka siatkowa, piłka koszykowa, sporty i sztuki walki, strzelectwo, badminton, pływanie, tenis stołowy, tenis 
ziemny, kolarstwo, jeździectwo, łyżwiarstwo, sporty motorowe, żeglarstwo.

§ 3. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnił przynajmniej jedno z poniższych 
kryteriów w zakresie wskazanych w §2 sportów indywidualnych i zespołowych, objętych programem igrzysk 
olimpijskich lub paraolimpijskich:

1) wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

2) wziął udział w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata,

3) wziął udział w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy,

4) zajął miejsce od I do VI w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski,

5) otrzymał powołanie do kadry narodowej Polski,

2. Stypendium sportowe może otrzymać także zawodnik za uzyskanie szczególnych osiągnięć w sportach 
wskazanych w § 2 nie objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, do których należą:

1) zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski,

2) zajęcie miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy,

3) zajęcie miejsca od I do V w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić:

a) pełnoletni zawodnik,

b) rodzice lub opiekunowie prawni, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,

c) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,

d) właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium ustala Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk w drodze zarządzenia.

3. Wniosek winien zawierać informację o wnioskodawcy, zawodniku i jego osiągnięciach sportowych. Do 
wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy.

4. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w terminie:

1) do 7 czerwca danego roku – za osiągnięcia sportowe w okresie grudzień-maj,

2) do 7 grudnia danego roku – za osiągnięcia sportowe w okresie czerwiec-listopad danego roku.

5. Wnioski pod względem formalnym i merytorycznym opiniuje Komisja Stypendialna, w skład której 
wchodzą:

1) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1600)
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2) członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy 
Dolsk,

3) pracownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk wzywa 
wnioskodawcę do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków 
w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.

§ 5. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony 5 miesięcy.

2. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie brutto:

a) 600,00 - za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

b) 500,00 - za udział w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata w zakresie sportów objętych programem 
igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

c) 450,00 - za udział w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy w zakresie sportów objętych programem 
igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

d) 400,00 - za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz za powołanie do kadry 
narodowej Polski w zakresie sportów objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

e) 300,00 - za zajęcie miejsca od I do V w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata w zakresie sportów 
nie objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

f) 250,00 - zajęcie miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy w zakresie sportów 
nie objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

g) 200,00 - zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski w zakresie sportów nie objętych 
programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

3. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, w ramach środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 
wniosków.

4. W szczególnie uzasadnionym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk może przyznać stypendium na 
wniosek złożony poza terminem określonym w § 4 ust. 4.

5. Przyznając stypendium Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk bierze pod uwagę osiągnięcia sportowe 
zawodnika i rodzaj uprawianej przez niego dyscypliny sportowej oraz opinię Komisji Stypendialnej.

§ 6. 1. Stypendium wypłacane jest w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez 
wnioskodawcę we wniosku.

2. Stypendium można wypłacić jednorazowo.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk pozbawia zawodnika stypendium z własnej inicjatywy lub na 
uzasadniony wniosek osoby trzeciej, w tym wnioskodawcy, gdy:

1) stypendysta naruszy przepisy antydopingowe,

2) stypendysta zaprzestanie uprawiania sportu,

3) zostanie trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

4) zostanie zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy klubu sportowego.

2. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr L/349/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2014 roku w sprawie 
określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2014 r. poz. 5318).
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk
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