
UCHWAŁA NR XXXIII/334/2018
RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j Dz. U. z 2017, poz. 1875 z póź zm.) oraz art.31 ust.1 , 3 i art. 35 ust 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t.j Dz. U. z 2017, poz. 1463 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ  uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
Określa się szczegółowe warunki, zasady, tryb przyznania i pozbawiania, rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Traci moc uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/334/2018

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 22 maja 2018 r.

Szczegółowe warunki, zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 
Ilekroć w „szczegółowych warunkach, zasadach, trybie przyznawania i pozbawiania, rodzajach 

i wysokościach stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień” jest mowa o:

1. Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu.

2. Wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć w szczególności:

a) Uzyskanie przez zawodnika klasy mistrzowskiej międzynarodowej na zawodach objętych kalendarzem 
sportowym właściwego związku sportowego

b) Uzyskanie kwalifikacji olimpijskich

c) Powołanie do kadry Polski w różnych kategoriach wiekowych

d) Uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w dyscyplinach olimpijskich

- zajęcie miejsca od 1-16 w Igrzyskach Olimpijskich

- zajęcie miejsca 1-16 w zawodach Pucharu Świata

- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Świata Juniorów

- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Juniorów

- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski

- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
Mistrzostwa Polski Młodzików, Ogólnopolskie Zawody Dzieci (Finał), Puchar Polski (Finał)

- zajęcie miejsce 1-3 w Akademickich Zawodach Rangi Mistrzowskiej oraz Uniwersjadach.

e) Uzyskanie szczególnych osiągnięć sportowych w dyscyplinach nieolimpijskich nie mieszczących się 
w kryteriach opisanych w § 1. ust 2 inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową biorąc 
pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportu, bądź w szczególny sposób promujący Gminę Nowy 
Targ.

§ 2. 
1. Stypendium sportowe, nagroda lub wyróżnienie są wyrazem uznania za osiągnięcie wysokich 

wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Stypendium sportowe, nagroda lub wyróżnienie mają charakter uznaniowy.

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody, wyróżnienia nie jest 
jednoznaczne z zapewnieniem ich przyznania.
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§ 3. 
1. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wysokich wyników sportowych 

zawodnika są:

a) Stypendia sportowe,

b) Nagrody,

2. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wysokich wyników sportowych trenera 
są:

a) Nagrody

b) Wyróżnienia

II. Warunki , zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość stypendiów sportowych

§ 4. 
Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu 

sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu.

§ 5. 
Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą 

współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowy 
Targ lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowy 
Targ.

§ 6. 
1. Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania Gminy Nowy Targ.

2. Zawodnik zobowiązuje się do promocji Gminy Nowy Targ poprzez umieszczenie logo gminy na 
swojej garderobie sportowej.

§ 7. 
1. Stypendium sportowe jest przyznawane na okres 10 miesięcy

2. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych za okres, na który 
stypendium zostało przyznane.

3. Stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy 
Gminą Nowy Targ a zawodnikiem.  W przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni umowa jest 
podpisywana pomiędzy Gminą Nowy Targ a opiekunem prawnym zawodnika.

4. Zawodnikowi może być przyznane tylko jedno stypendium sportowe niezależnie od ilości 
i uzyskanego wysokiego wyniku sportowego.

§ 8. 
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić:

a) Klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik

b) Właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy

c) Zawodnik

d) Opiekun prawny zawodnika w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni

e) Dyrektor placówki oświatowej z terenu Gminy Nowy Targ
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2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa wnioskodawca na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 1 do „Szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzaju 
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień”.

3. Wnioski składa się w terminie do 10 lutego uwzględniając wysokie wyniki sportowe osiągnięte 
w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.

4. Do wniosku należy załączyć oficjalny protokół z zawodów, na których zawodnik osiągnął 
wymagany wynik, lub inny dokument potwierdzający osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego

§ 9. 
1. Wysokość środków  finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe będzie corocznie 

określana w uchwale budżetowej.

2. Stypendium sportowe przyznaje się w formie pieniężnej.

3. Wysokość miesięcznego stypendium sportowego jest uzależnione od osiągniętego wysokiego 
wyniku sportowego, kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Nowy Targ oraz od liczby 
zawodników spełniających warunki do otrzymania stypendium sportowego, jednak nie może wynosić 
mniej niż 100 zł brutto i nie więcej niż 1 000 zł brutto.

§ 10. 
1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy 

Nowy Targ składająca się z minimum 3 osób.

2. Wnioski niekompletne pod względem formalnym podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty 
doręczenia wezwania do uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione prawidłowo nie zostaną rozpatrzone.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) Złożenia po terminie

b) Pisemnej rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę lub wyróżnienie

c) Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie

§ 11. 
1. Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyznaje Wójt  Gminy Nowy Targ kierując się 
opinią komisji o której mowa w § 10.

2. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Nowy Targ jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 12. 
1. Wójt Gminy Nowy Targ pozbawia zawodnika stypendium sportowego w przypadku gdy zawodnik:

a) Zakończył karierę sportową

b) Zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych

c) Został zawieszony w prawach zawodnika

d) Popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno-moralne

e) Odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającą odmowę

2. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust.1 lit. a-e.
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3. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium sportowego podejmuje Wójt Gminy Nowy Targ 
z własnej inicjatywy lub na wniosek wnioskodawcy lub osoby trzeciej.

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Nowy Targ 
o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium sportowego.

§ 13. 
Zawodnik, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny 
sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż 
przez  trzy miesiące.

§ 14. 
1. Stypendium sportowe przyznawane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek 

budżetu Gminy Nowy Targ wskazany przez Wójta Gminy Nowy Targ wraz z odsetkami jak dla 
zaległości podatkowych liczonych od dnia otrzymania nienależnego stypendium.

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium sportowego rozpoczyna się po upływie 7 dni od 
dnia doręczenia pisemnego żądania zwrotu Wójta Gminy Nowy Targ.

III. Warunki, zasady, tryb przyznawania, rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień

§ 15. 
Nagroda i wyróżnienie jest wyrazem uznania dla:

a) Zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe

b) Trenera klubu sportowego zasłużonego w osiąganiu wysokich wyników sportowych

§ 16. 
Nagroda i wyróżnienie może zostać przyznana zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę sportu objętą 

współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowy 
Targ lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowy 
Targ oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.

§ 17. 
1. Nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznana trenerowi, który:

a) Przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym, lub krajowym oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez 
zawodników i innych trenerów.

§ 18. 
4. Wnioski o przyznanie  nagrody lub wyróżnienia opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy 

Nowy Targ składająca się z minimum 3 osób.

5. Wnioski niekompletne pod względem formalnym podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty 
doręczenia wezwania do uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione prawidłowo nie zostaną rozpatrzone.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

d) Złożenia po terminie

e) Pisemnej rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę lub wyróżnienie

f) Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie
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§ 19. 
3. Nagrodę lub wyróżnienie zawodników lub trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyznaje Wójt  Gminy Nowy Targ kierując się 
opinią komisji o której mowa w § 18.

4. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Nowy Targ jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 20. 
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

a) Klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik

b) Właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy

c) Zawodnik

d) Opiekun prawny zawodnika w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni

e) Dyrektor placówki oświatowej z terenu Gminy Nowy Targ

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa wnioskodawca na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do „Szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzaju 
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień”.

3. Wnioski składa się w terminie do 10 lutego uwzględniając wysokie wyniki sportowe osiągnięte 
w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.

4. Do wniosku należy załączyć oficjalny protokół z zawodów, na których zawodnik osiągnął 
wymagany wynik, lub inny dokument potwierdzający osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego

§ 21. 
1. Wysokość środków  finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia będzie corocznie 

określana w uchwale budżetowej.

2. Nagrody sportowe przyznaje się w formie pieniężnej.

3. Wysokość nagrody jednorazowej jest uzależniona od osiągniętego wysokiego wyniku sportowego, 
kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Nowy Targ oraz od liczby zawodników spełniających 
warunki do otrzymania nagrody, jednak nie może wynosić mniej niż 500 zł brutto.

4. Wyróżnienie przyznawane jest w formie medalu, pucharu, statuetki lub dyplomu
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§ 22. 
Wójt Gminy Nowy Targ może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę lub wyróżnienie w każdym 

czasie z pominięciem procedury składania wniosków i warunków określonych w §1 ust.2

  

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

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

            pieczęć wnioskodawcy                                miejscowość, data 

 

WNIOSEK 

do Wójta Gminy Nowy Targ 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

na okres od ………………… do …………………………… tj. na ………………… miesięcy 

Informacja na temat zawodnika 

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

2.  Imiona rodziców: ojca ………………………………..  matki ………………………………………… 

3.  Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………… 

4.  PESEL:  ……………………………………………………….. 

5.  NIP: ………………………………………………………… 

6.  

Aktualny adres zamieszkania: 

Ul. ……………………………………………………………… 

Kod, miejscowość  ………………………………………………………………. 

Gmina ………………………………………………………………. 

Powiat  ………………………………………………………………………… 

7.  Tel. kontaktowy ………………………………………………………………… 

8.  

Adres właściwego Urzędu Skarbowego 

……………………………………………………………………………. 

9.  

Nazwa banku  

…………………………………………………………………………………………………………… 

10.  Nr konta ………………………………………………………………………………………………… 

Klub sportowy (stowarzyszenie)/ pełna nazwa klubu(stowarzyszenia) wraz z adresem i telefonem/: 

 

Należy wypełnić w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem i studentem: 

Pełna nazwa szkoły lub uczelni/wraz z adresem i telefonem/ 
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Klasa/rok: 

Opinia klubu sportowego (stowarzyszenia): 

 

 

 

 

 

Wybitne osiągnięcia sportowe, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach, turniejach i zajmowane 

miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku: 

 

Lp. 

Nazwa imprezy 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Miejsce 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Data 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Dyscyplina Osiągnięcie/miejsce…/ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Uzasadnienie wniosku w przypadku gdy stypendium jest niezbędne do podniesienia poziomu 

wyszkolenia, formy sportowej lub kontynuacji startów. 
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Kategoria /niepotrzebne skreślić/:      junior młodszy lub kadet, junior, młodzieżowiec, senior lub inna  

………………. 

Uzyskana klasa sportowa: ………………………………………………………………………..  

Data powołania do kadry (wojewódzkiej, krajowej) ……………………………………………  

 

Wnioskodawca:   

 

 

Adres, telefon  Wnioskodawcy:  

 

 

 

 

Zawodnik zobowiązuje  się  do  poinformowania  pisemnie  Wójta  Gminy  Nowy Targ  o   

zaistniałych okolicznościach,  prowadzących  do  wstrzymania  lub  cofnięcia  Stypendium   

Sportowego  w przypadku, gdy:  

1) naruszone zostały przepisy antydopingowe określone przez krajowe i międzynarodowe   

organizacje sportowe, 

2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia lub został dożywotnio 

zdyskwalifikowany, 

3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 

4) został prawomocnie skazany, 

 

…………………………………………………………….. 

podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 

stypendium sportowego przez Wójta Gminy Nowy Targ, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r, poz.922 z późn. zm.)   

 

 

 

……………………………………..r.                                        ………………………………………… 

         miejscowość, data                                                                         podpis zawodnika lub jego przedstawiciela                   

                                                                                                                               ustawowego 
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Opinia Komisji Stypendialnej  / wypełnia Komisja po złożeniu wniosku/ 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis Przewodniczącego Komisji 

 

 

 

Decyzja:   

 

 

 

 

 

…………………………. 

       podpis Wójta 

 

1. Do wniosku należy załączyć:  

- kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki,( należy przedłożyć oficjalny protokół /protokoły/ z zawodów na 

których zawodnik osiągnął wymagany wynik /wymagane wyniki/ lub inne dokumenty potwierdzające wynik) 

  

2. Wszystkie strony wniosku należy ponumerować oraz spiąć w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie wniosku.  

 

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Gminy  Nowy Targ 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

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

            pieczęć wnioskodawcy                              miejscowość, data 

 

WNIOSEK 

do Wójta Gminy Nowy Targ 

O PRZYZNANIE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA 

 

Informacja na temat wnioskodawcy 

Wnioskodawca: 

 

 

Adres, telefon Wnioskodawcy: 

 

 

 

Informacja na temat zawodnika, trenera, działacza sportowego 

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

2.  Imiona rodziców: ojca ………………………………..  matki ………………………………………… 

3.  Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………… 

4.  PESEL:  ……………………………………………………….. 

5.  NIP: ………………………………………………………… 

6.  

Aktualny adres zamieszkania: 

Ul. ……………………………………………………………… 

Kod, miejscowość  ………………………………………………………………. 

Gmina ………………………………………………………………. 

Powiat  ………………………………………………………………………… 

7.  Tel. kontaktowy ………………………………………………………………… 

8.  

Adres właściwego Urzędu Skarbowego 

……………………………………………………………………………. 

9.  

Nazwa banku  

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

10.  

Nr konta 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Opinia właściwego klubu sportowego (stowarzyszenia): 

(nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy sportowych nie zrzeszonych w dniu złożenia wniosku) 

 

 

 

 

 

 

Opis wysokiego wyniku sportowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 

nagrody lub wyróżnienia sportowego przez Wójta Gminy Nowy Targ, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r, poz.922 z późn. zm.)   

 

 

…………………………………………...r.                                                     ……..………………………………………… 

     miejscowość, data                                                                                  podpis zawodnika lub jego przedstawiciela                   

                                                                                                                                     ustawowego 
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Opinia Komisji  / Komisja wypełnia po złożeniu wniosku/ 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis Przewodniczącego Komisji 

 

Decyzja:   

 

 

…………………………. 

       podpis Wójta 

 

1. Do wniosku należy załączyć:  

- kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki,( należy przedłożyć oficjalny protokół /protokoły/ z zawodów na 

których zawodnik osiągnął wymagany wynik /wymagane wyniki/ lub inne dokumenty potwierdzające wynik)  

2. Wszystkie strony wniosku należy ponumerować oraz spiąć w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie wniosku.  

 

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Gminy  Nowy Targ 
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