
UCHWAŁA NR XLIII/739/2021 
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów 
sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród 
rzeczowych, nagród pieniężnych i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 1, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy                                     
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372), art. 31 i art. 35 ust. 5  
i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.),  Rada Gminy  
Tarnowo  Podgórne  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zawodnicy  posiadający licencję zawodnika oraz zawodnicy osiągający wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą otrzymywać stypendia. 

2. Stypendia mogą być przyznane osobom fizycznym, członkom klubów sportowych mających 
siedzibę i działających na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz osobom fizycznym - mieszkańcom 
Gminy Tarnowo Podgórne trenującym w klubach sportowych, zarejestrowanych poza Gminą, pod 
warunkiem, że dana dyscyplina sportowa jest ważna dla Samorządu Gminy Tarnowo Podgórne. 

§ 2. 1. Zawodnicy osiągające wysokie wyniki sportowe oraz trenerzy, których takie wyniki osiągają 
mogą otrzymywać nagrody rzeczowe, nagrody pienieżne i wyróżnienia. 

2. Inne osoby wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami w działalności na rzecz rozwoju sportu 
mogą otrzymać wyróżnienia bądź nagrody pieniężne. 

3. Nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym stale 
zamieszkałym na terenie Gminy Tarnowo Podgórne lub członkom związków, stowarzyszeń bądź klubów 
sportowych mających siedzibę  i działających na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 

§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych za 
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród rzeczowych, nagród 
pieniężnych i wyróżnień dla trenerów i innych osób, wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej, określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 4. Środki finansowe przeznaczone na stypendia oraz nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne                          
i wyróżnienia, o których mowa w uchwale określa uchwała budżetowa. 

§ 5. Traci moc Uchwała  Nr XLVI/704/2017 Rady  Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 
2017 r. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów 
sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród rzeczowych, 
nagród pieniężnych i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
   

Przewodnicząca Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne 

 
 

mgr Krystyna Semba 
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Załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr XLIII/739/2021 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 24.08.2021r. 

 

 

Regulamin 

 

określający szczegółowe  zasady i tryb przyznawania zawodnikom stypendiów 

sportowych za osiągnięcia  sportowe oraz nagradzania i wyróżniania  trenerów                 

oraz  innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

 I Stypendia sportowe 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „ Regulaminem”, jest mowa o zawodniku należy przez 

to rozumieć mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne lub zawodnika zrzeszonego w klubie mającym 

siedzibę na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, który uprawia dyscyplinę sportu objętą 

współzawodnictwem międzynarodowym lub krajowym i czynnie uczestniczy we współzawodnictwie 

sportowym. 

§ 2 

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który amatorsko uprawia dyscyplinę sportu objętą 

współzawodnictwem sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz spełnił w roku 

poprzedzającym przyznanie stypendium jedno z następujących kryteriów: 

1. brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, igrzyskach 

paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich  głuchych,  akademickich mistrzostwach świata 

oraz uniwersjadach letnich i zimowych i zajął miejsce od 1 do 3                    w wyżej 

wymienionych zawodach, 

2. brał udział w mistrzostwach Polski i zajął miejsce od 1 do 3. 

 

§ 3 

1. Wysokość stypendiów wynosi:  

od 200,00 zł do 1000,00 zł miesięcznie brutto. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może przyznać stypendium do wysokości 

2000,00 zł miesięcznie brutto, o ile wniosek taki złoży Rada Sportu. 
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§ 4 

Stypendium sportowe dla zawodników, mające charakter pomocy indywidualnej, będzie przyznawane 

na okres jednego roku i wypłacane do 10 - tego dnia każdego miesiąca w  kwotach zgodnych z treścią 

§ 3 Regulaminu. 

 

§ 5 

1. Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawnieni są: 

− gminna jednostka budżetowa właściwa dla wykonywania zadań w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, 

− właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie, 

− macierzysty klub sportowy zawodnika, 

− stowarzyszenie działające w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 6 

1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie 

Podgórnym w terminie wyznaczonym przez Wójta. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium powinny być dołączone dokumenty, potwierdzające 

spełnienie warunków określonych w § 2 Regulaminu. 

3. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji lub upoważniona przez niego osoba dokonuje analizy 

wniosków pod względem formalnym. Po uzupełnieniu ewentualnych braków przekazuje do 

zaopiniowania Radzie Sportu. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Rada Sportu 14 dni po terminie składania wniosków. 

5. Zaopiniowane przez Radę Sportu wnioski są niezwłocznie wraz z uzasadnioną propozycją 

wysokości stypendium przedkładane Wójtowi. 

6. Wójt podejmuje decyzję w sprawie stypendiów najpóźniej do końca stycznia roku,                   w 

którym stypendium będzie wypłacane. 

 

§ 7 

1. Zawodnika pozbawia się stypendium w sytuacji, gdy: 

− zaniedbuje swoje obowiązki w realizacji przygotowań do udziału w zawodach sportowych, 

− został zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika, 

− jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona 

właściwym orzeczeniem lekarskim z zastrzeżeniem § 8, 
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− zaprzestał uprawiania sportu, 

− uzyskał status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego, 

− popełnił przestępstwo z niskich pobudek, co zostało potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem, 

− odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej  

odmowę. 

2. Wójt na uzasadniony wniosek wnioskodawcy wymienionego w § 5 Regulaminu lub                  z 

własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady Sportu pozbawia zawodnika stypendium. 

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta o wszelkich 

okolicznościach, mogących mieć wpływ na  pozbawienie zawodnika stypendium. 

 

§ 8 

1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, może być wypłacane 

stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. 

2. Decyzję w tym zakresie, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Wójt na podstawie wniosku 

podmiotu, który złożył wniosek o przyznanie stypendium.  

 

 

II  Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i nagrody pieniężne 

 

§ 9 

Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i nagrody pieniężne mogą  być przyznawane osobom, o których 

mowa w § 2 Uchwały. 

 

§ 10 

Ustanawia się następujące formy nagród i wyróżnień: 

a) medal za wysokie wyniki sportowe w danym roku, 

b) statuetka za zasługi dla sportu, 

c) nagroda pieniężna, 

d) nagroda rzeczowa. 

 

§ 11 

Wyróżnienie bądź nagrodę rzeczową lub nagrodę pieniężną otrzymywać może osoba, spełniająca 

co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

1. Jest zawodnikiem, który osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.  
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2. Jest trenerem, którego podopieczni uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe,                                    

a w przypadku ich niewymiernego charakteru – niezwykle rzadkie dokonania sportowe. 

 

§ 12 

Wychowawcy młodzieży posiadający szczególne zasługi w popularyzacji sportu i krzewieniu kultury 

fizycznej oraz działacze samorządowi lub sportowi szczególnie zasłużeni na polu rozwoju sportu lub 

organizacji imprez sportowych, mogą otrzymywać wyróżnienie w postaci statuetki za zasługi dla 

sportu, bądź nagrodę pienieżną w wysokości 1000,00 zł brutto. 

 

§ 13 

1. Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i nagrody pieniężne przyznaje Wójt z własnej inicjatywy lub 

na wniosek: 

–   gminnej jednostki budżetowej właściwej do wykonywania zadań gminy w zakresie     

     kultury fizycznej i sportu, 

–   związku sportowego lub krajowej organizacji sportowej w danej dyscyplinie, 

–   stowarzyszenia, działającego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 14 

Wnioski o przyznanie nagrody rzeczowej, nagrody pieniężnej bądź wyróżnienia składa się do Wójta 

Gminy z zachowaniem procedur ustalonych w § 6 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 15 

Stypendia i nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne przyznaje się w ramach środków, określonych                   

w budżecie Gminy Tarnowo Podgórne na dany rok.  
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           Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Tarnowo Podgórne dla sportowca  

za osiągnięcia sportowe 

 

 

I. Dane dotyczące sportowca : 

 

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

 

Data i miejsce urodzenia: 

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

 

Adres zamieszkania: .......................................................................................................... 

 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………… 

 

Klub* / szkoła*:   ................................................................................................................. 

 

Dyscyplina:………………………………………………….…………………………………….. 

 

Kategoria wiekowa:  junior młodszy, junior, młodzieżowiec (do 23 lat) 

 

 

II. Wnioskodawca:  

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

 

III. Otrzymywane stypendia - aktualnie i w okresie ostatnich 3 lat:  

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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IV.  Charakterystyka  osiągnięć sportowych: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Data:........................................         Podpis wnioskodawcy:     ......................................... 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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  Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Wniosek 

o przyznanie nagrody rzeczowej, nagrody  pieniężnej lub wyróżnienia* Wójta Gminy 

Tarnowo Podgórne dla trenera, działacza sportowego lub zawodników                                       

i zawodniczek  za osiągnięte w dziedzinie kultury fizycznej i sportu  wyniki sportowe 

 

I. Dane dotyczące trenera (działacza sportowego) : 

 

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

 

Data i miejsce urodzenia: 

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

 

Adres zamieszkania: .......................................................................................................... 

 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………… 

 

Klub* / szkoła*/ związek*/ stowarzyszenie* :   

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

 

Dyscyplina:………………………………………………….…………………………………….. 

 

II. Wnioskodawca:  

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

 

III. Otrzymywane nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne -  aktualnie i w okresie    

     ostatnich 3 lat:  

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

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

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

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

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

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

 

IV.  Charakterystyka  osiągnięć sportowych: 

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 168A77A2-7654-410E-A070-D377995344A0. Podpisany Strona 7



   

 

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

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

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

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

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

 

 

 

Data:........................................         Podpis wnioskodawcy:     ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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