
 

 

UCHWAŁA NR 151/XVI/2019 

RADY GMINY CZERWONAK 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników z terenu 

Gminy Czerwonak 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 2019 r. 

poz. 506, 1309,1696 i 1815) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1468) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników zamieszkujących na terenie Gminy Czerwonak, 

którzy osiągnęli znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

2. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Czerwonak za 

osiągnięte wyniki sportowe określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Stypendium sportowe przyznaje zawodnikom Wójt Gminy Czerwonak, po zasięgnięciu opinii Rady 

Sportu. 

2. Rada Sportu powoływana jest przez Wójta Gminy Czerwonak odrębnym Zarządzeniem. 

3. Kadencja Rady Sportu upływa z końcem kadencji Wójta Gminy Czerwonak. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN  

w Czerwonaku. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr 26/IV/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad 

i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. nr 75 poz. 1296). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Czerwonak 

 

(-) Wojciech Skrzekut 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 grudnia 2019 r.

Poz. 10569



Załącznik do uchwały Nr 151/XVI/2019 

Rady Gminy Czerwonak 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

Regulamin w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników 

z terenu Gminy Czerwonak za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 1. Regulamin określa warunki, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników 

z terenu Gminy Czerwonak za osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 2. Wójt Gminy Czerwonak po zasięgnięciu opinii Rady Sportu przyznaje stypendium sportowe i go 

pozbawia. 

§ 3. Stypendium może zostać przyznane: 

1) zawodnikom dyscyplin olimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy; 

2) zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy; 

3) osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym w danym sporcie wybitne wyniki. 

§ 4. O stypendium mogą ubiegać się zawodnicy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, uprawniającą do 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

2) zamieszkują na terenie Gminy Czerwonak; 

3) osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin określony w § 6 ust.2; 

4) cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujących przepisów 

sportowych; 

5) nie otrzymują innego stypendium sportowego finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu 

Gminy Czerwonak. 

§ 5. 1.  Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie. Wartość jest kwotą brutto. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na stypendia określa się corocznie w uchwale 

budżetowej Gminy Czerwonak. 

4. Szczegółowe zobowiązania stron, wynikające z przyznania zawodnikowi stypendium sportowego, 

określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, 

a zawodnikiem lub przedstawicielem ustawowym w przypadku osoby nieletniej. 

5. Wypłata stypendium następuje, po podpisaniu umowy pomiędzy stronami o której mowa w §5 ust 4, do 

15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja 

o przyznaniu stypendium. 

6. Stypendium za styczeń będzie wypłacone w lutym, łącznie z wypłatą za luty. 

§ 6. 1.  Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek. 

2. Wniosek składa się osobiście lub listownie w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 

6, 62-004 Czerwonak do dnia 15 listopada roku poprzedzającego otrzymanie stypendium, a w rok wejścia 

w życie Uchwały w ciągu 30 dni po opublikowaniu Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z zastrzeżeniem § 11. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 

5. W przypadku złożenia wniosku po terminie lub nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym 

terminie 7 dni od wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 
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6. Wnioski o stypendia opiniuje Rada Sportu. 

7. Decyzję o przyznaniu zawodnikowi stypendium podejmuje Wójt Gminy Czerwonak po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Sportu. 

8. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. Lista stypendystów zostanie ogłoszona do 20 grudnia każdego roku, a w roku wejścia w życie Uchwały 

w ciągu 30 dni po zakończeniu naboru wniosków na stronach internetowych Urzędu Gminy Czerwonak 

i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku. 

§ 7. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana na czas określony jeżeli zawodnik: 

1) zaniedbywał obowiązki prawidłowej realizacji procesu szkolenia; 

2) nałożono na niego karę dyscyplinarną przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub 

stowarzyszenie, którego jest członkiem; 

3) został zawieszony krótkoterminowo w prawach zawodnika. 

§ 8. Wypłata stypendium może zostać wznowiona po ustaniu przyczyny wstrzymania. 

§ 9. Stypendium może zostać pozbawiony zawodnik, który: 

1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany; 

2) odmówił udziału w treningach lub zawodach; 

3) zmienił zamieszkanie poza teren Gminy Czerwonak; 

4) został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne bądź nieumyślne; 

5) pisemnie zrzekł się stypendium; 

6) złożył nieprawdziwe dane w dokumentacji stypendialnej. 

§ 10. 1.  O zaistnieniu przesłanek określonych w §7 i §9 zawodnik zobowiązany jest powiadomić 

niezwłocznie Wójta Gminy Czerwonak w formie pisemnej. 

2. Wójt Gminy Czerwonak zobowiązany jest do rozpoczęcia procedury wstrzymania, wznowienia lub 

pozbawienia stypendium zawodnika w przypadku otrzymania informacji od osób trzecich o zaistnieniu 

przesłanek określonych w §7 i §9. 

3. Wstrzymanie i pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje w miesiącu następującym 

bezpośrednio po miesiącu, w którym wystąpiła co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w §7 lub §9. 

4. O wstrzymaniu, wznowieniu i pozbawieniu stypendium Wójt Gminy Czerwonak zawiadamia na piśmie 

zawodnika lub ustawowego przedstawiciela w przypadku osoby nieletniej. 

§ 11. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi wraz z ustawowymi 

odsetkami liczonymi od dnia wypłaty. 
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Załącznik do Regulaminu 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika z Gminy Czerwonak za osiągnięty znaczący wynik 

sportowy 

I.  Dane wnioskodawcy: 

Wnioskodawca ……..……………………………………………………….………………..…… 

Dane teleadresowe: ulica ………………………………………………....nr ………………….… 

kod pocztowy …………………, miejscowość …………………………………………………… 

Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail)………………………….……………………………….... 

II.  Dane osobowe zawodnika: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………........... 

Data urodzenia …………………………………………………………...………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………..……………..………………. 

Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) …………………………….…………………….......…… 

III.  Informacje o kwalifikacjach sportowych: 

Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ………………………………………….………………… 

Kategoria wiekowa ………………………………………………………………….…………… 

Klasa sportowa .…………………………………………………………..……………………… 

Imię i nazwisko trenera klubowego…………………………………………………..………….. 

IV.  Informacje o osiągnięciach sportowych uprawniających do przyznania stypendium sportowego: 

Uzyskany wynik, nazwa, data i miejsce: 

1) …………………………………………………………………..…………………………………… 

2) ………………………………………………………………………..……………………………… 

3) ……………………………………………………………………..………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………….……….................... 

 

 

 

 

 

……………………………………….   ………………………………………. 

Miejscowość, data      Podpis wnioskodawcy 
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V.  Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że nie pobieram stypendium sportowego z innych źródeł ze środków budżetowych Gminy 

Czerwonak. 

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

(podpis zawodnika/ rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej) 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Czerwonak o okolicznościach mogących 

mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego. 

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

(podpis zawodnika/ rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej) 

3. Zobowiązuję się do zwrócenia z odsetkami nienależnie pobieranego stypendium. 

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

(podpis zawodnika/ rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej) 

Pozostałe wymagane dokumenty: 

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, 

- oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku, 

- klauzula RODO. 
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