
UCHWAŁA NR XLVIII/565/2018
RADY GMINY LUZINO

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i  wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), w związku z art. 31, art. 35 ust. 5, 
ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669), art. 4 ust. 1, 
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

Rada Gminy Luzino,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość okresowych stypendiów 
sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;

2) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod 
uwagę znaczenie osiągnięć dla danej społeczności lokalnej.

§ 2. Osobie fizycznej zamieszkałej na terenie Gminy Luzino za osiągnięte wyniki sportowe we 
współzawodnictwie sportowym może być przyznane stypendium sportowe, nagroda lub wyróżnienie.

§ 3. 1. Stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia przyznaje się z budżetu Gminy Luzino, biorąc pod 
uwagę osiągnięty wynik sportowy oraz znaczenie danego sportu dla Gminy Luzino.

2. Wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej przyznaje się z budżetu Gminy Luzino biorąc pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla 
Gminy Luzino.

§ 4. Dyscyplinami sportowymi o szczególnym znaczeniu dla Gminy Luzino są: lekkoatletyka, biegi na 
orientację, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, karate, kickboxing, gimnastyka artystyczna, 
tenis stołowy, tenis ziemny.

§ 5. 1. Stypendium sportowe może być przyznawane osobie fizycznej do 25 roku życia, zamieszkałej na terenie 
Gminy Luzino, za osiągnięte wyniki sportowe w roku poprzedzającym przyznanie stypendium sportowego po 
spełnieniu przynajmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:

1) zajęcie od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich;

2) zajęcie od I do V miejsca w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy;

3) zajęcie od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

4) bycie członkiem Kadry Narodowej, zakwalifikowanym przez odpowiedni związek sportowy i reprezentującym 
Polskę na arenie międzynarodowej;

5) zajecie od I do III miejsca przez drużynę klubu sportowego, której zawodnik jest członkiem i brał udział 
w rozgrywkach szczebla centralnego, w których drużyna zajęła od I do III miejsca.

2. Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie brutto:

1) 600,00 zł - za zajęcie od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich;

2) 500,00 zł – za zajęcie od I do V miejsca w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, 
Pucharze Europy;

3) 300,00 zł - za zajęcie od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
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4) 250,00 zł – za bycie członkiem Kadry Narodowej, zakwalifikowanym przez odpowiedni związek sportowy 
i reprezentującym Polskę na arenie międzynarodowej,

5) 200,00 zł – za zajęcie od I do III miejsca przez drużynę klubu sportowego, której zawodnik jest członkiem 
i brał udział w rozgrywkach szczebla centralnego, w których drużyna zdobyła od I do III miejsca.

3. Decyzję w sprawie okresu wypłaty stypendium sportowego podejmuje Wójt Gminy Luzino. Stypendium 
wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Wójt Gminy Luzino pozbawia stypendium sportowego w przypadku, gdy osoba fizyczna osiągająca wyniki 
sportowe:

1) została czasowo lub dożywotnio zdyskwalifikowana, lub

2) została zawieszona w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego, lub

3) popełniła czyn karalny lub naruszający normy etyczno-moralne, lub

4) zaprzestała startów lub treningów.

5. Osoba fizyczna, której przyznano stypendium sportowe, bądź rodzic lub opiekun prawny, w przypadku gdy 
ta osoba jest niepełnoletnia, zobowiązana jest do poinformowania Wójta Gminy Luzino o okolicznościach, 
o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od ich wystąpienia.

6. Pozbawienie stypendium sportowego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie Gminy Luzino za prezentowany 
przez nią poziom i wyniki sportowe związane z:

1) udziałem w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata;

2) udziałem w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy;

3) udziałem w Mistrzostwach Polski;

4) byciem zawodnikiem drużyny klubu sportowego, która to drużyna brała udział w rozgrywkach szczebla 
centralnego.

2. Nagroda jest jednorazowa, pieniężna i wynosi brutto:

1) 900 zł - za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze 
Świata;

2) 700 zł – za udział w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy;

3) 500 zł – za udział w Mistrzostwach Polski;

4) 300 zł – za bycie zawodnikiem drużyny klubu sportowego, która brała udział w rozgrywkach szczebla 
centralnego.

§ 7. 1. Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej za prezentowany przez nią poziom i wyniki sportowe 
osiągnięte w innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1-3 zawodach.

2. Wyróżnienie stanowi puchar, statuetka lub dyplom.

§ 8. 1. Nagroda za osiągnięcia w działalności sportowej może być przyznana:

1) trenerom, zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych, w dyscyplinach 
o szczególnym znaczeniu dla Gminy Luzino;

2) osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, o szczególnym znaczeniu dla Gminy 
Luzino.

2. Nagroda dla trenera jest jednorazowa, przyznawana w postaci pieniężnej w wysokości 500 zł brutto.

3. Nagroda dla osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej jest jednorazowa, przyznawana 
w postaci pieniężnej w wysokości 300 zł brutto.
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§ 9. 1. Wyróżnienie przyznawane jest trenerom i osobom wyróżniającym się osiągnięciami
w działalności sportowej, zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych w zawodach 
lub konkurencjach sportowych innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1-3.

2. Wyróżnienie stanowi puchar, statuetka lub dyplom.

§ 10. 1. Stypendium sportowe, przyznaje Wójt Gminy Luzino, na okres do 10 miesięcy, a nagrody lub 
wyróżnienia raz w roku Rada Gminy Luzino.

2. Stypendia sportowe, nagrody oraz wyróżnienia przyznaje się za wyniki, osiągnięcia sportowe w okresie od 
października roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, do września roku następnego.

3. Wręczenie przyznanych stypendiów sportowych, nagród oraz wyróżnień następuje podczas uroczystej Gali 
Sportu.

§ 11. 1. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego oraz nagrody, o której mowa w §6 
uchwały może wystąpić w szczególności:

1) klub sportowy lub stowarzyszenie;

2) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy;

3) osoba fizyczna osiągająca wyniki sportowe;

4) rodzic lub opiekun prawny, w przypadku gdy osoba fizyczna osiągająca wyniki sportowe jest niepełnoletnia;  
zwany dalej „Wnioskodawcą”.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody, o której mowa w § 6 uchwały stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone przez kandydata, którego dotyczy wniosek w sprawie przyznania 
stypendium sportowego bądź nagrody;

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożone przez kandydata, którego 
dotyczy wniosek w sprawie przyznania stypendium sportowego, bądź nagrody;

3) potwierdzone kserokopie dokumentów stanowiących o wynikach, osiągnięciach sportowych;

4) w przypadku Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, potwierdzony oryginał bądź kserokopię 
dokumentu stanowiącego o tym, iż osoba składająca wniosek posiada stosowne umocowanie do wykonania tej 
czynności.

4. Potwierdzenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4 dokonuje Wnioskodawca.

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagrody, wyróżnień, o których mowa w § 7, § 8 i § 9 uchwały składa Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, zwanego dalej Dyrektorem GOSRiT.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożone przez kandydata, którego 
dotyczy wniosek w sprawie przyznania nagrody, wyróżnienia;

2) opis osiągnięć sportowych kandydata do przyznania nagrody, wyróżnienia;

3) wspólne stanowisko, w formie wniosku o przyznanie nagród, wyróżnień, wraz z jego uzasadnieniem, zajęte 
podczas spotkania przedstawicieli klubów i organizacji sportowych, działających na terenie Gminy Luzino.

3. Wzory wniosków o przyznanie nagrody, wyróżnienia stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

4. Złożenie wniosków, o których mowa w ust.1 zostaje poprzedzone zorganizowaniem spotkania, przez 
Dyrektora GOSRiT z przedstawicielami klubów i organizacji sportowych, działających na terenie Gminy Luzino.

5. Ustala się, iż na wspólnym spotkaniu, o którym mowa w ust. 4, kluby, organizacje sportowe złożą wnioski, 
spośród których zostaną wytypowane osoby do wyróżnień oraz nie więcej niż 3 trenerów i 3 osoby wyróżniające 
się osiągnięciami w działalności sportowej do nagród, o których mowa w § 8 uchwały.
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6. Kluby i organizacje sportowe działające na terenie Gminy Luzino typują kandydatów do nagrody 
i wyróżnień, składając wniosek do Dyrektora GOSRiT. Wniosek zawiera, potwierdzoną, przez klub lub organizację 
sportową, kserokopię uchwały Zarządu Klubu Sportowego, a w sytuacji gdy statut nie przewiduje zarządu – innego 
organu kolegialnego klubu sportowego lub organizacji sportowej.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 składa Prezes Klubu Sportowego, organizacji sportowej lub inny organ, 
do którego właściwości należy reprezentowanie na zewnątrz klubu sportowego lub organizacji sportowej.

§ 13. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody oraz wyróżnienia należy składać do
15 października każdego roku w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Of. Stutthofu 11, bądź za 
pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), bądź za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.

2. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Złożenie wniosku o stypendium sportowe, nagrody, czy wyróżnienia nie jest równoznaczne z zapewnieniem 
jego przyznania.

§ 14. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, rozpatruje Komisja Stypendialna, powołana przez 
Wójta Gminy Luzino, w skład której wchodzą:

1) dwie osoby wskazane przez Wójta Gminy Luzino;

2) Przewodniczący Rady Gminy Luzino bądź Wiceprzewodniczący;

3) dwóch przedstawicieli, komisji Rady Gminy Luzino, do której właściwości należą sprawy z zakresu sportu;

4) Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki, bądź osoba przez niego wyznaczona.

2. Wnioski o przyznanie nagrody, wyróżnienia rozpatruje komisja Rady Gminy Luzino, do której właściwości 
należą sprawy z zakresu sportu, zwana dalej „Komisją Rady”.

3. Przewodniczącego Komisji Stypendialnej wyznacza Wójt Gminy Luzino.

4. Wnioski rozpatrywane są w miesiącu listopadzie każdego roku, na posiedzeniu Komisji Stypendialnej oraz 
Komisji Rady.

5. Posiedzenie Komisji Stypendialnej i Komisji Rady zwołuje jej przewodniczący.

6. Komisja Stypendialna oraz Komisja Rady może skutecznie podejmować decyzje, jeżeli w posiedzeniu bierze 
udział więcej niż 50% jej członków.

7. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej i Komisji Rady sporządza się protokół.

§ 15. 1. Komisja Stypendialna oraz Komisja Rady dokonuje oceny formalnej wniosków.

2. Ocena formalna wniosków obejmuje sprawdzenie spełnienia następujących wymagań formalnych:

1) spełnienie warunków, o których mowa w § 11 ust. 3 bądź w § 12 ust. 2;

2) dochowanie terminu złożenia wniosku;

3) poprawność i kompletność wypełnienia wniosku;

4) dołączenie do wniosku wymaganych załączników, we właściwej formie.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, Komisja Stypendialna, 
Komisja Rady wzywa Wnioskodawcę na piśmie, za doręczeniem na wskazany adres zamieszkania albo poprzez 
pocztę elektroniczną, skrzynkę e-PUAP do ich uzupełnienia – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania 
z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli:

1) nie zostały spełnione wymagania formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

2) wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych w terminie, o którym mowa w ust. 3.

5. Termin dokonania oceny formalnej wniosku nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od upływu terminu 
składania wniosków.
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6. Komisja Stypendialna, Komisja Rady poinformuje na piśmie, Wnioskodawcę, za doręczeniem na wskazany 
adres zamieszkania albo poprzez pocztę elektroniczną, skrzynkę e-PUAP o negatywnym wyniku oceny formalnej 
wniosku.

§ 16. 1. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym poddane zostaną, przez Komisję 
Stypendialną, Komisję Rady ocenie merytorycznej.

2. Podstawą oceny merytorycznej są informacje zawarte we wniosku oraz załączone dokumenty, o których 
mowa w § 11 ust. 3 pkt 3 bądź w § 12 ust. 2 pkt 2.

3. Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy Luzino, a Komisja Rady, Przewodniczącemu Rady 
Gminy Luzino, swoją decyzję w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród oraz wyróżnień.

4. Decyzja Komisji Stypendialnej, Komisji Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Wójt Gminy Luzino informuje Wnioskodawców o przyznanych stypendiach sportowych, a Przewodniczący 
Rady Gminy Luzino o przyznanych nagrodach oraz wyróżnieniach.

§ 17. Osoba fizyczna osiągająca wyniki sportowe może otrzymać tylko jedno stypendium, nagrodę lub 
wyróżnienie w danym roku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Luzino.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLVIII/565/2018 
Rady Gminy Luzino  
z dnia 12 października 2018 r. 

 
…………………………………………… 
     (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
…………………………………………… 
                      (adres) 
 
………………………………………....... 
         (nr telefonu kontaktowego) 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego/nagrody za wyniki sportowe*  

 

Dane osobowe kandydata, ubiegającego się o stypendium sportowe/nagrodę za wyniki sportowe*: 

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

2. Data i miejsce urodzenia, PESEL………………………………………….…………………………… 

3. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………….……………… 

4. Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………..……………… 

5. Rok dokonania osiągnięć:……………………………………………………………….……………... 

6. Numer konta bankowego:………………………………………………………………….………….. 

 

 

                                          …………………………………………………………….. 
                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki*: 
 

1) oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone przez kandydata, którego dotyczy wniosek  

w sprawie przyznania stypendium sportowego/nagrody za wyniki sportowe*; 

2) informacja o osiągnięciach sportowych** wraz z potwierdzonymi kserokopiami dokumentów 

stanowiących o wynikach, osiągnięciach sportowych; 

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożone przez kandydata, 

którego dotyczy wniosek w sprawie przyznania stypendium sportowego/nagrody za wyniki 

sportowe*, a gdy kandydat jest nieletni przez rodzica/opiekuna prawnego*;  

4) oryginał bądź potwierdzona kserokopia dokumentu stanowiącego o tym, iż osoba dokonująca 

złożenia wniosku posiada stosowne umocowanie do wykonania tej czynności (w przypadku 

kiedy Wnioskodawcą jest klub sportowy, stowarzyszenie, związek sportowy). 

 

*niepotrzebne skreślić 

**należy wykazać spełnienie wymagań, o których mowa w §5 uchwały nr XLVIII/565/2018 Rady Gminy 
Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie  określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i  wyróżnień za  osiągnięte wyniki 
sportowe. 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLVIII/565/2018 
Rady Gminy Luzino  
z dnia 12 października 2018 r. 
 

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody 

trenerom,  zasłużonym w  osiąganiu przez zawodników wysokich 

wyników sportowych/osobom  wyróżniającym się osiągnięciami w  działalności sportowej* 

 

 

Dane osobowe kandydata, zgłaszanego do wyróżnienia: 

 

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

2. Data urodzenia i nr PESEL: …………………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………….………….…… 

4. Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………..……….……… 

5. Rok dokonania osiągnięć:……………………………………………………………….……….……... 

6. Nr konta bankowego:……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                          ……………………………………………………………………………………….. 
                                              (data,  podpis i pieczątka dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki)  

 
 
 
 
 
 
Załączniki*: 

 
1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożone przez 

kandydata, którego dotyczy wniosek w sprawie przyznania wyróżnienia; 

2) wspólne stanowisko, w formie wniosku o przyznanie wyróżnienia wraz z jego uzasadnieniem, 

spełniającym wymagania, o których mowa w §8 uchwały nr XLVIII/565/2018 Rady Gminy Luzino 

z dnia 12 października 2018 r. w sprawie  określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania 

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród  

i  wyróżnień za  osiągnięte wyniki sportowe, zajęte podczas spotkania przedstawicieli klubów 

 i organizacji sportowych działających na terenie Gminy Luzino. 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLVIII/565/2018 
Rady Gminy Luzino  
z dnia 12 października 2018 r. 

 

 

Wniosek o przyznanie wyróżnienia 

 

dla osoby fizycznej za prezentowany przez  nią poziom i wyniki*, dla trenera wyróżniającego się*  

bądź osoby  wyróżniającej się* osiągnięciami w  działalności sportowej,  zasłużonej  

w  osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych w zawodach lub  konkurencjach 

sportowych innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1-3 uchwały** 

 

 

Dane osobowe kandydata, zgłaszanego do wyróżnienia: 

 

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

2. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………….………….…… 

3. Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………..……….……… 

4. Rok dokonania osiągnięć:……………………………………………………………….……….……... 

 

 

 

                                          ……………………………………………………………………………………….. 
                                              (data,  podpis i pieczątka dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki)  

 
 
 
 
 
 
Załączniki*: 

 
1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożone przez 

kandydata, którego dotyczy wniosek w sprawie przyznania wyróżnienia; 

2) wspólne stanowisko, w formie wniosku o przyznanie wyróżnienia wraz z jego uzasadnieniem, 

spełniającym wymagania, o których mowa w §7 ust. 1 i §9 ust.1 uchwały**, zajęte podczas 

spotkania przedstawicieli klubów i organizacji sportowych działających na terenie Gminy 

Luzino. 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 

**uchwała nr XLVIII/565/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie  określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych, nagród i  wyróżnień za  osiągnięte wyniki sportowe 
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