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UCHWAŁA NR XLI/444/2022
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów
sportowych Gminy Michałowice i nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1133 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Michałowice ustanawia i finansuje stypendia sportowe i nagrody dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe w dziedzinach sportu mających znaczenie dla Gminy Michałowice.
2. Określa się „Zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów
sportowych Gminy Michałowice i nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym” w brzmieniu załącznika do uchwały.
3. Stypendia sportowe Gminy Michałowice i nagrody są wyróżnieniem przyznawanym sportowcom
osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2. Rada Gminy Michałowice ustala corocznie w budżecie kwotę przeznaczoną na wypłatę stypendiów
i nagród w danym roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 4. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/416/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów
sportowych Gminy Michałowice i nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendia sportowe przyznane na podstawie uchwały określonej w ust. 1 będą wypłacane na
dotychczasowych zasadach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
Beata Rycerska
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Załącznik do uchwały Nr XLI/444/2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 marca 2022 r.
Zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów sportowych
Gminy Michałowice i nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Rozdział 1.
Stypendia sportowe

§ 1.
Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, przyznawane może być osobie fizycznej, która łącznie
spełnia następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
2) jest zawodnikiem występującym w konkurencjach indywidualnych lub zawodnikiem występującym
w konkurencji zespołowej (dwie lub więcej osób zdobywa wspólnie wysoki wynik sportowy),
3) jest mieszkańcem Gminy Michałowice,
4) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach
sportowych,
5) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium uzyskała co najmniej jeden
z następujących wyników sportowych:
a) powołanie do Kadry Narodowej,
b) zajęcie miejsca 1-8 w Mistrzostwach Świata w poszczególnych kategoriach wiekowych lub na
Igrzyskach Olimpijskich,
c) zajęcie miejsca 1-6 w Mistrzostwach Europy w poszczególnych kategoriach wiekowych,
d) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju albo innych
zawodach rangi mistrzowskiej w poszczególnych kategoriach wiekowych.
§ 2.
1. Wniosek o stypendium może złożyć:
1) rodzic lub prawny opiekun zawodnika,
2) zawodnik.
2. Wniosek o stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika,
2) dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego albo zawodnika.
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium zawierający szczegółowy zakres zbieranych w nim danych
określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.
4. Do wniosku należy załączyć odpowiednio:
1) oryginały lub kserokopie dokumentów, potwierdzające osiągnięcia zawodnika, w szczególności
zaświadczenia o udziale w zawodach, dyplomy,
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2) dokument uprawniający zawodnika do udziału w zawodach sportowych,
3) zobowiązanie do informowania Wójta Gminy o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub
pozbawianiem stypendium.
5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły Al. Powstańców
Warszawy 1, 05-816 Warszawy, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w ciągu 12 ostatnich miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu
w przypadku złożonych na biurze podawczym lub elektronicznie, lub datę stempla pocztowego
potwierdzającego nadanie przesyłki listowej.
6. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
§ 3.
Stypendia przyznaje, wstrzymuje i pozbawia Wójt Gminy Michałowice na wniosek podmiotów
określonych w § 2 ust. 1 lub z własnej inicjatywy.
§ 4.
1. Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
2. Przyznane stypendia wypłacane są zgodnie z zapisami umowy.
3. Podstawą wypłaty stypendium będzie podpisanie umowy z Gminą.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym w wezwaniu. Niedotrzymanie tego terminu
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
5. W sytuacji, w której przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 4, nastąpi bez winy wnioskodawcy,
dopuszcza się przywrócenie tego terminu, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że jego niedochowanie
nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której
określony był termin.
6. Stypendysta może pobierać tylko jeden rodzaj stypendium sportowego Gminy Michałowice w okresie
jego przyznania.
§ 5.
1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:
1) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego,
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego
lub federacji albo przez inne właściwe stowarzyszenie, zgodnie z regulaminem tego związku lub federacji
albo innego właściwego stowarzyszenia,
3) zrzekł się pobierania stypendium.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
§ 6.
Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje on programu szkoleniowego,
2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub
federacji albo innego właściwego stowarzyszenia,
3) nie spełnia warunków, o których mowa w § 1,
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4) utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem
wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydawania zaświadczenia
lekarskiego.
§ 7.
Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium sportowe przez
okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące.
§ 8.
1. Wysokość stypendium sportowego dla zawodnika w konkurencji indywidualnej wynosi miesięcznie:
1) 600,00 zł za:
a) miejsce 1-6 w Mistrzostwach Świata,
b) miejsce 1-3 w Mistrzostwach Europy,
c) miejsce 1 w Mistrzostwach Polski lub innych zawodach rangi mistrzowskiej w poszczególnych
kategoriach wiekowych lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju,
d) powołanie do Kadry Narodowej.
2) 450,00 zł za:
a) miejsce 7-8 w Mistrzostwach Świata,
b) miejsce 4-6 w Mistrzostwach Europy,
c) miejsce 2-3 w Mistrzostwach Polski lub innych zawodach rangi mistrzowskiej w poszczególnych
kategoriach wiekowych lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju.
2. Wysokość stypendium sportowego dla zawodnika w konkurencji zespołowej wynosi miesięcznie:
1) 300,00 zł za:
a) miejsce 1-6 w Mistrzostwach Świata,
b) miejsce 1-3 w Mistrzostwach Europy,
c) miejsce 1 w Mistrzostwach Polski lub innych zawodach rangi mistrzowskiej w poszczególnych
kategoriach wiekowych lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju.
2) 200,00 zł za:
a) miejsce 7-8 w Mistrzostwach Świata,
b) miejsce 4-6 w Mistrzostwach Europy,
c) miejsce 2-3 w Mistrzostwach Polski lub innych zawodach rangi mistrzowskiej w poszczególnych
kategoriach wiekowych lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju.
Rozdział 2.
Nagrody za wysokie wyniki sportowe
§ 9.
Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy Michałowice, które
stanowi wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
§ 10.
1. Nagroda może być przyznawana osobie fizycznej, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest zawodnikiem zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubie sportowym, nieobjętym programem
stypendialnym,
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2) jest mieszkańcem Gminy Michałowice,
3) w roku przyznania nagrody uzyskała co najmniej jeden z następujących wyników sportowych w sportach
indywidualnych lub zespołowych:
a) zajęcie miejsca 1 – 8 w Mistrzostwa Świata w poszczególnych kategoriach wiekowych lub na Igrzyskach
Olimpijskich,
b) zajęcie miejsca 1 – 6 w Mistrzostwa Europy w poszczególnych kategoriach wiekowych,
c) zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju albo innych
zawodach rangi mistrzowskiej w poszczególnych kategoriach wiekowych.
§ 11.
1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:
1) zawodnik,
2) rodzic lub opiekun prawny zawodnika.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe zawodnika,
2) opis osiągnięć sportowych zawodnika uzasadniających przyznanie nagrody,
3) uzyskany wynik sportowy, czas i miejsce jego uzyskania,
4) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcie.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody zawierający szczegółowy zakres zbieranych w nim danych określi
Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.
4. Do wniosku należy załączyć odpowiednio oryginały lub kserokopię dokumentu, potwierdzającego
osiągnięcie zawodnika, w szczególności zaświadczenie o udziale w zawodach, dyplom.
5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły Al. Powstańców
Warszawy 1, 05-816 Michałowice uwzględniając wynik sportowy osiągnięty w danym roku kalendarzowym.
W przypadku złożenia na biurze podawczym lub elektronicznie za datę złożenia wniosku uważa się datę jego
wpływu do Urzędu. W przypadku nadania przesyłki listowej za datę wpływu wniosku uznaje się datę stempla
pocztowego.
6. Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
§ 12.
1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagrody, wnioskodawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym w wezwaniu. Nie dotrzymanie tego terminu
spowoduje pozbawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2. Nagroda przyznawana jest danemu wnioskodawcy nie więcej niż jeden raz w danym roku
kalendarzowym.
§ 13.
Wysokość przyznanej nagrody wynosi jednorazowo 2.000,00 zł.
§ 14.
Zawodnikowi przysługuje stypendium sportowe lub nagroda.

