
Regulamin określający zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów 

sportowych za osiągane wyniki sportowe 

§ 1.  

1. Stypendia sportowe zwane dalej „stypendiami” mają na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych 

uzdolnionych sportowo. 

2. Stypendium może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) uprawia dyscyplinę sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Kobylnica tj.: 

a) lekkoatletykę, 

b) pływanie, żeglarstwo, 

c) piłkę nożną, 

d) piłkę siatkową, 

e) judo, 

f) karate, 

g) piłkę ręczną, 

h) koszykówkę, 

i) tenis stołowy, 

j) tenis ziemny, 

k) szachy, 

l) golf. 

2) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i w 

ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego składanie wniosku spełniła przynajmniej jedno z niżej 

wskazanych kryteriów: 

a) zdobyła medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Niesłyszących, Mistrzostw Świata, 

Europy, Mistrzostw Polski, 

b) zakwalifikowała się do Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Niesłyszących, Mistrzostw 

Świata, Mistrzostw Europy, 

c) ustanowiła Rekord Polski, 

d) jest członkiem Kadry Narodowej w swojej kategorii wiekowej, 

e) uzyskała klasę mistrzowską krajową lub międzynarodową, 

f) uzyskała I klasę sportową w przypadku juniorów i młodzieżowców, 

g) w zawodach międzynarodowych zajęła miejsca od I do XX, 

h) w zawodach ponadwojewódzkich, krajowych zajęła miejsca od I do X, 

3) brała udział w min. 5 międzynarodowych lub krajowych zawodach sportowych, 

4) mieszka na terenie Gminy Kobylnica, 

5) posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno 

– prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia, 

6) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję lub inny wymagany dokument uprawniający do udziału 

w zawodach, 



7) zobowiązała się do realizacji programu szkoleniowego oraz do udziału w zawodach zgodnie z tym 

programem, 

8) zobowiązała się do informowania Wójta Gminy Kobylnica o okolicznościach skutkujących 

wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium, 

9) nie jest karana i nie toczy się wobec niej postępowanie karne. 

3. Osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w ust.1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli 

przebieg jej dotychczasowej kariery sportowej oraz plan startów i program szkoleniowy wskazują na 

możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym 

i międzynarodowym. 

4. Kryteria określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych. 

5. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają ocenie punktowej prowadzonej w następujący 

sposób: 

1) za zajęte miejsca w przypadku sportów lub konkurencji indywidualnych: 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. a – 60 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. b – 50 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. c – 40 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. d – 30 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. e – 25 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. f – 20 pkt 

- w zawodach ponadwojewódzkich, krajowych - I m - 20 pkt; II m. - 15 pkt; III m. - 10 pkt, IV-X 

m.-5 pkt, 

- w zawodach międzynarodowych - I m. - 40 pkt; II m.-35 pkt; III m. - 30 pkt, IV- XX m. - 25 pkt; 

XXI - XXX m. - 10 pkt. 

2) za zajęte miejsca w przypadku sportów lub konkurencji zespołowych: 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. a – 60 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. b – 50 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. c – 40 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. d – 30 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. e – 25 pkt 

- za spełnienie kryterium określonego w ust. 2 pkt 2 lit. f – 20 pkt 

- w zawodach ponadwojewódzkich, krajowych - I m - 20 pkt; II m. - 15 pkt 

- w zawodach ponadwojewódzkich, krajowych - I m - 15 pkt; II m. - 10 pkt; III m. - 5 pkt, IV-X 

m. - 2 pkt, 

- w zawodach międzynarodowych - I m. - 30 pkt; II m.- 25 pkt; III m. - 20 pkt, IV-XX m. - 15 pkt. 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW 

§ 2.  

1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: 

1) zarządy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej w których trenują lub w barwach 

których występują osoby fizyczne; 



2) rodzice/przedstawiciele ustawowi osób fizycznych lub osoby faktycznie sprawujące nad nimi 

opiekę w przypadku osób niepełnoletnich; 

3) osoby fizyczne samodzielnie, po ukończeniu 18 roku życia. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych 

w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w terminie do 30 października każdego roku (za dzień złożenia wniosku 

uważa się dzień jego wpływu lub dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy). 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe osoby fizycznej; 

2) poświadczenie/oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Kobylnica; 

3) zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej; 

4) zaświadczenie o przynależności do kadry wydane przez właściwy dla danej dyscypliny polski 

związek sportowy; 

5) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności do 

wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (w przypadku osób zrzeszonych); 

6) plan startów i program szkoleniowy osoby fizycznej na najbliższy rok; 

7) oświadczenie osoby fizycznej (w przypadku osób niepełnoletnich także przedstawiciela 

ustawowego) wraz z podpisem (podpisami) o zapoznaniu się z Regulaminem określającym zasady 

i tryb przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych za osiągane wyniki 

sportowe wraz z akceptacją ich warunków; 

8) oświadczenie osoby fizycznej, iż nie była karana i nie toczy się wobec niej postępowanie karne; 

9) zobowiązanie do realizacji programu szkoleniowego, udziału w zawodach sportowych zgodnych 

z tym programem, 

10) zobowiązanie osoby fizycznej do informowania Wójta Gminy Kobylnica o okolicznościach 

skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium; 

11) klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz wykorzystania wizerunku dla celów związanych 

z przyznawaniem stypendiów sportowych na terenie Gminy Kobylnica i poza jego granicami 

(zgodnie z aktualnym wzorem dostępnym na stronie internetowej BIP Centrum Usług Wspólnych 

w Kobylnicy lub w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy); 

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

6. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i pozostawia się 

je bez rozpoznania, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość jednokrotnego wezwania 

wnioskodawcy do uzupełnienia złożonego wniosku. 

8. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją nie będą zwracane wnioskującym o stypendia. 

KOMISJA DO SPRAW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

§ 3.  

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja do spraw przyznawania 

stypendiów sportowych, zwana dalej "Komisją", nie później niż w ciągu 45 dni od terminu 

wyznaczonego do składania wniosków. 

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Kobylnica w drodze Zarządzenia w liczbie 5 osób. 



3. Członek Komisji, którego członek rodziny ubiega się o stypendium nie może brać udziału 

w głosowaniu nad wnioskiem. 

4. Decyzje Komisji zapadają w obecności co najmniej 2/3 składu. 

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy 

Kobylnica. 

6. Decyzję o przyznaniu/pozbawieniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Kobylnica. Od decyzji 

Wójta w sprawie przyznania/pozbawienia stypendium przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Wójta wydana w następstwie ponownego 

rozpatrzenia sprawy jest ostateczna. 

7. Informację o stypendiach Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości. 

FORMA I WYSOKOŚĆ STYPENDIUM 

§ 4.  

1. Liczbę stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy Kobylnica w drodze Zarządzenia w zależności 

od wysokości posiadanych środków finansowych w budżecie gminy. 

2. Maksymalna wysokość stypendium, o którą może ubiegać się stypendysta wynosi 500 złotych 

miesięcznie. 

3. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków finansowych, w pierwszej 

kolejności stypendia otrzymają osoby fizyczne z najwyższą liczbą punktów. 

4. Stypendysta lub opiekun prawny stypendysty obowiązany jest do zawarcia stosownej umowy. 

5. Stypendium wypłacane jest w równych miesięcznych ratach przez okres dziewięciu miesięcy 

każdego roku (styczeń - wrzesień). 

6. Stypendium wypłacane jest na konto bankowe wskazane przez stypendystę lub opiekuna 

prawnego do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

7. Kwota stypendium jest pomniejszana o należny podatek dochodowy, gdy suma wypłat 

przekazanych danemu stypendyście od początku roku podatkowego przekroczy kwotę wolną od 

podatku. 

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY 

§ 5.  

1.   Wójt Gminy może wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku, gdy stypendysta: 

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, 

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub 

okręgowego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub 

sportowy, 

3) dopuścił się postępowania sprzecznego z zasadami etyki sportowej, 

4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

2. Utrata praw do pobierania stypendium zaczyna obowiązywać począwszy od miesiąca, w którym 

powstały okoliczności określone w ust. 1. 

3. Osobie fizycznej, która jest czasowo niezdolna do uprawiania sportu, a niezdolność ta została 

stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium przez okres tej niezdolności, 

jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące. 

4. O pozbawieniu lub wstrzymaniu stypendium Wójt informuje pisemnie osobę fizyczną, 

macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, którego członkiem jest osoba fizyczna. 



5. Wstrzymane stypendium wznawia się osobie fizycznej na jej wniosek po ustaniu przyczyn jego 

wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały. 

6. Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje. 

7. Wnioskodawcy oraz stypendyści zobowiązani są do informowania o wszelkich okolicznościach 

mających znaczenie przy przyznawaniu i pozbawianiu stypendiów, a w szczególności o zmianach 

dotyczących spełnienia kryteriów przyznawanych stypendiów. 

8. Wnioskodawcy oraz stypendyści zobowiązani są do przedłożenia w terminie do 20 października 

każdego roku sprawozdania z realizacji planu startów i programu szkoleniowego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy 

Kobylnica. 

 


