
UCHWAŁA NR XL/211/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1 Niniejsza uchwała określa:

1) zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, za osiągnięte 
wyniki sportowe,

2) zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe,

3) zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe określone w § 10 i § 11.

2. Stypendia, wyróżnienia oraz nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 mogą być przyznane 
osobom fizycznym, zamieszkującym na terenie Gminy Lubsko.

Rozdział 2.
Stypendia

§ 2. Uprawnieni do ubiegania się o stypendium są:

1) uczniowie klas IV - VI publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz

2) uczniowie wszystkich klas publicznych i niepublicznych gimnazjów, stale zamieszkujący na terenie Gminy 
Lubsko, uprawiający określoną dyscyplinę sportową i posiadający udokumentowane wyniki oraz osiągnięcia 
sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny,

- uprawiający jedną z dyscyplin wymienionych w § 5.

§ 3. 1 Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek:

1) dyrektora szkoły, trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego,

2) rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

2. Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Lubsku wraz z:

1) uwierzytelnioną przez dyrektora szkoły kopią świadectwa szkolnego za dany rok szkolny,

2) uwierzytelnionymi przez jednego z wnioskodawców kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia i 
wyniki sportowe uzyskane przez ucznia za dany rok szkolny w postaci dyplomów, zaświadczeń itp..

3. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie od ostatniego dnia, w którym kończą się 
zajęcia szkolne, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Wnioski niespełniające wymogów określonych w § 2 i w § 3 niniejszej uchwały nie będą oceniane i 
pozostaną bez rozpatrzenia.

§ 4. 1 Liczbę stypendiów na każdy nowy rok szkolny ustala Burmistrz Lubska w ramach środków finansowych 
określonych w uchwale budżetowej w danym roku oraz środków planowanych na przyszły rok budżetowy.

2. Decyzję o przyznaniu i pozbawieniu stypendium podejmuje Burmistrz Lubska.
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§ 5. 1 Ustala się następujące priorytetowe dyscypliny sportowe, które mają szczególne  znaczenie dla Gminy 
Lubsko.

1) piłka nożna;

2) siatkówka;

3) koszykówka;

4) tenis stołowy;

5) zapasy;

6) szachy;

7) oyama karate;

8) ju-jitsu .

2. Katalog dyscyplin wymienionych w ust.1 może zostać poszerzony , jeżeli w sposób szczególny przyczyni się 
to do rozwoju sportu na terenie Gminy Lubsko

§ 6. Ustala się następujące kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium wraz z punktacją:

1) osiągnięte przez ucznia miejsce w zawodach sportowych:

Rodzaj zawodów I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce
Ogólnopolskie 100 pkt 90 pkt 80 pkt 70 pkt 60 pkt
Wojewódzkie 50  pkt 40 pkt 30 pkt 20 pkt 15 pkt
Powiatowe 10  pkt 8 pkt 7 pkt 6 pkt 5 pkt

2) zdobycie przez ucznia w uprawianej dyscyplinie sportowej, w swojej kategorii wiekowej tytułu:

- Mistrza Polski - 250 pkt.,

- Wicemistrza Polski - 200 pkt.,

- za miejsce III - 150 pkt,

3) zdobycie przez ucznia w uprawianej dyscyplinie sportowej, w swojej kategorii wiekowej, tytułu:

- Mistrza Województwa - 150 pkt.,

- Wicemistrza Województwa - 100 pkt.,

- za miejsce III - 50 pkt.,

4) ustanowienie przez ucznia w uprawianej dyscyplinie sportowej, w swojej kategorii wiekowej:

- rekordu Polski - 300 pkt.,

- rekordu Województwa - 200 pkt.,

5) powołanie ucznia w uprawianej dyscyplinie sportowej, w swojej kategorii wiekowej do:

- kadry narodowej - 200 pkt.,

- kadry wojewódzkiej - 100 pkt.,

6) uzyskanie na świadectwie szkolnym za dany rok szkolny średniej z uzyskanych ocen powyżej 4,5-25 pkt.

§ 7. 1 Stypendium wypłacane jest jednorazowo .

2. Wysokość stypendium sportowego wynosi:

a) dla uczniów szkół podstawowych 300,00 zł,

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych 500,00 zł.

3. Stypendium przyznaje się uczniom, którzy uzyskali w kolejności najwyższą liczbę punktów.

4. Uczeń może ubiegać się w każdym roku szkolnym wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej 
dyscyplinie sportowej.

5. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy określającej szczegółowe warunki wypłaty stypendium.
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6. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Lubsko

7. Stypendia przyznaje w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Lubsko.

§ 8. Stypendysta zobowiązuje się do promocji Gminy Lubsko poprzez umieszczenie herbu Gminy Lubsko na 
swojej garderobie sportowej, o ile nie sprzeciwiają się temu inne okoliczności wynikające z wcześniej zawartych 
umów.

§ 9. 1 Uczeń zostaje pozbawiony stypendium w przypadku gdy:

1) został zawieszony w prawach zawodnika,

2) nie realizuje obowiązku szkolnego,

3) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami norm społecznych naraził dobre imię 
szkoły, klubu sportowego.

2. Pozbawienie stypendium ucznia dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły lub klubu sportowego.

Rozdział 3.
Wyróżnienia i nagrody

§ 10. 1. Wyróżnieniami dla zawodników przyznawanymi za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w 
działalności sportowej, w zakresie dyscyplin wymienionych w § 5, zwanymi dalej "wyróżnieniami" są dyplomy 
oraz listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe.

2. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy w momencie uzyskania wyniku określonego w ust. 3 
nie ukończyli 21 roku życia.

3. Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie miejsc I-III w zawodach międzynarodowych, krajowych oraz 
na szczeblu regionu lub województwa o charakterze mistrzowskim.

4. Wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 1, nie przekracza 500,00 zł brutto.

5. Warunki określone w ust. 1-4 mają również zastosowanie do sportu osób niepełnosprawnych.

6. Trenerowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika wysokich 
wyników sportowych, określonych w ust. 3, w danym roku budżetowym za rok poprzedni, w zakresie dyscyplin 
wymienionych w § 5, może być przyznana nagroda rzeczowa o wartości 25% wartości nagrody rzeczowej 
przyznanej zawodnikowi.

7. W przypadku, gdy trenerowi przysługuje prawo otrzymania nagrody, o której mowa w ust. 6 za jednocześnie 
kilku zawodników, trener otrzymuje tylko jedną nagrodę rzeczową o wartości, o której mowa w ust. 6.

§ 11. 1 Nagrody przyznawane w formie pieniężnej przysługują wyłącznie zawodnikom, którzy w momencie 
uzyskania wyniku określonego w ust. 2 ukończyli 21 rok życia.

2. Nagrody mogą być przyznane w następujących przypadkach i wysokości netto do kwoty:

1) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich:

a) ustanowienie rekordu świata – 5000,00 zł

b) zdobycie I-go miejsca – 4000,00 zł

c) zdobycie II-go miejsca – 3000,00 zł

d) zdobycie III-go miejsca – 2000,00 zł

2) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Europy:

a) ustanowienie rekordu Europy – 4000,00 zł

b) zdobycie I-go miejsca – 3000,00.zł

c) zdobycie II-go miejsca – 2000,00 zł

d) zdobycie III-go miejsca – 1000,00 zł

3) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Polski:

a) ustanowienie rekordu Polski – 2500,00 zł
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4) za wyniki osiągnięte w mistrzostwach regionu, województwa:

a) ustanowienie rekordu regionu, województwa – 800,00 zł

5) powołanie do kadry narodowej w zawodach głównych; mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, olimpiada, 
paraolimpiada – 500,00 zł.

3. Zawodnikom sportowych gier zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości 
dwukrotności przysługującej nagrody indywidualnej.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich 
wyników sportowych, przyznaje się jedną nagrodę za najwyższe osiągnięcie.

5. Warunki określone w ust. 1-4 mają również zastosowanie do sportu osób niepełnosprawnych.

6. Trenerowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika lub 
zawodników wysokich wyników sportowych, określonych w ust. 2 i 3, w danym roku budżetowym za rok 
poprzedni, w zakresie dyscyplin wymienionych w § 5, może być przyznana nagroda w wysokości 75% nagrody 
pieniężnej przyznanej zawodnikowi.

§ 12. 1 Wyróżnienia i nagrody określone w § 10 i § 11 przyznawane są przez Burmistrza Lubska na wniosek 
klubu, w którym zrzeszony jest zawodnik, na wniosek władz właściwego ogólnopolskiego związku sportowego, 
szkoły do której uczęszcza kandydat do wyróżnienia i nagrody, pełnoletniej osoby fizycznej, osoby prawnej lub 
kandydata do wyróżnienia i nagrody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub jego prawnego opiekuna 
Wniosek składa się do Burmistrza Lubska. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

2. Wnioski za rok poprzedni należy złożyć w terminie do 15 stycznia w  roku, w którym wyróżnienia i nagrody 
mają być przekazane.

3. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Lubska.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XL/211/16

Rady Miejskiej w Lubsku

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego/wyróżnienia/nagrody1

1) ..................................................................................................................

(imię i nazwisko  kandydata)

I. Dane kandydata

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

Data urodzenia:...............................................................................................

Adres: miejscowość..................................................ul......................................

Gmina...................................... powiat...........................................................

województwo................................................................................................

tel..........................................

e-mail............................................................

Dyscyplina sportu uprawiana przez kandydata:..........................................................

Klub:...........................................................................................................

II. Dane wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy......................................................................................

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

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

Adres: miejscowość.........................................................ul...............................

Gmina..................................... powiat............................................................

Województwo............................................................................................

Tel......................................... E-mail.............................................................

III. Informacja o osiągnięciach, za które stypendium/wyróżnienie/nagrody2 może być przyznane

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

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

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

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

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

(podpis wnioskodawcy

1. Niepotrzebne skreślić

2. Niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE

Powołana w uchwale ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarza jednostkom samorządu
terytorialnego możliwość przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników, reprezentantów
Gminy, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym
współzawodnictwie sportowym.

Wysokie zaangażowanie w treningi oraz osiągnięcia na arenie międzynarodowej i zawodach na
szczeblu krajowym powinno być zauważane i nagradzane. Stąd wynika potrzeba rozważenia
możliwości przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom klubów sportowych działających
na terenie gminy Lubsko.

Sporządził: Mateusz Szaja

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
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