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UCHWALA NR XLVI 11/272/2017 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z2017r . 
poz. 1463 z póżn.zm ."), Rada Miasta Golubia-Dobrzynia uchwala, co następuje: 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne 
§ 1 . Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 

i wysokość stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 
§ 2. Dyscyplinami sportowymi o szczególnym znaczeniu dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń są: 

1) tenis stołowy; 
2) tenis ziemny; 
3) szachy; 
4) karate; 
5) biegi przełajowe; 
6) łyżwiarstwo figurowe; 
7) piłka siatkowa; 
8) piłka ręczna; 
9) kolarstwo; 
10) lekka atletyka; 
11) piłka koszykowa; 
12) piłka nożna; 
13) sporty motorowe: 
14) sporty siłowe; 
15) pływanie; 
16) unihokcj. 
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§ 3. Za osiągnięcia określone w niniejszej uchwale można przyznać tylko jedno świadczenie: stypendium 
albo nagrodę. W przypadku złożenia więcej, niż jednego wniosku, rozpatrzeniu podlega wniosek o przyznanie 
stypendium, a pozostałe wnioski są pozostawione bez rozpatrzenia, o czym zawiadamia sic wnioskodawcę. 

Ru/d/ial 2. 

Stypendia sportowe 
§4 . 1. Stypendium sportowe zwane dalej „stypendium" ma na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych 

szczególnie uzdolnionych sportowo. 

2. Stypendium otrzymuje osoba fizyczna zwana dalej: „zawodnikiem", która spełnia następujące warunki: 
1) posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, 
2) uprawia jedną z dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. wskazaną w §2 

niniejszej uchwały, 
3) w ciągu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenie wniosku, uzyskał co najmniej jeden 

z następujących wyników sportowych: 
a) został powołany przez właściwy związek sportowy do reprezentacji Kraju na Igrzyskach Olimpijskich. 

Paraolimpijskich. 
b) zajął miejsca I- 10 w Mistrzostwach lub Pucharze Świata. 
c) zajął miejsca 1- 10 w Mistrzostwach lub Pucharze Europy, 
d) zajął miejsca I- 5 w Mistrzostwach lub Pucharze Polski, 
e) zajął miejsca 1-3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
f) zajął miejsca 1- 4 w Mistrzostwach Wojewódziwa. 
3 W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 

4 ust. 2 pkt 3. zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie 
najwyższego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku i potwierdzonego stosownymi 
dokumentami. 

§ 5. I . Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać: 
1) właściwe kluby sportowe, 
2) zawodnicy jeśli są pełnoletni, 
3) rodzic lub opiekun prawny zawodnika. 
4) dyrekior szkoły, do której uczęszcza zawodnik. 

2. Wnioski powinny zawierać: 
1) imię i nazwisko zawodnika; 
2) datę urodzenia zawodnika; 
3) PESEL zawodnika. 
4) adres zamieszkania zawodnika na lerenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, nr telefonu kontaktowego lub e -

mail, w przypadku składania wniosku przez klub sportowy również adres siedziby klubu, telefon 
kontaktowy oraz e-mail klubu; 

5) opis osiągnięć sportowych uzyskanych przez kandydata wciągu ostatniego roku kalendarzowego 
poprzedzającego złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia: 

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta Gołubia-Dobrzynia o okolicznościach 
skutkujących pozbawieniem stypendium: 
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7) w przypadku wniosków składanych przez klub sportowy - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego 
właściwego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 
niezależnie od lego. kiedy zosta) wydany i potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby 
upoważnione do reprezentacji; 

8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach. 
9) oświadczenie o braku przesłanek skutkujących pozbawieniem stypendium, 
10) informacje pniwierdzającc spełnienie kryteriów warunkujących przyznanie stypendium, 
11) właściwy dla zawodnika Urząd Skarbowy, 
12) nr rachunku bankowego Zawodnika, 
13) informację o tym czy zawodnik jest uczniem lub studentem. 
14) dane osobowe niezbędne do celów ubezpieczeniowych (tylko w przypadku zawodników, których dotyczą) 

3. Na wniosek Burmistrza Miasta Gotubia-Dobrzynia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do 
wniosku komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
W przypadku komunikatów ogłoszonych w języku innym niż polskim, wnioskodawca zobowiązany jest 
dostarczyć ich tłumaczenie na język polski. 

4. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia. ul. Plac 1000- lecia 25, 87-400 Golub-
Dobrzyń, w Biurze Obsługi Interesanta - pok. IC w terminie do dnia I marca danego roku kalendarzowego, 
uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok. na którym zostanie przyznane 
Stypendium. Wniosek podlega rozpatrzeniu do dnia 31 marca każdego roku. 

5. Stypendium przyznawane jest na okres 8 miesięcy, nic dłużej niż do 31 grudnia danego roku. Przyznane 
stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są miesięcznie z góry. do dnia 20 każdego miesiąca, na 
wskazany przez zawodnika rachunek bankowy. Przyznane stypendia nie podlegają zwiększeniu w związku 
z uzyskaniem przez zawodnika, w okresie jego pobierania, wyższego wyniku sportowego. 

6. Wniosek o przyznanie Stypendium, pozostawia się bez rozpalrzcnia w przypadku: 
1) złożenia wniosku po terminie; 
2) nic usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, siedmiu dni 
3) cofnięcia Wniosku przez wnioskodawcę. 

§ 6. Wysokość kwoty stypendium określa poniższa tabela 
Lp. Osiągnięcia sportowe Zawodnika Miesięczna kwota 

styncndium 
1. Olimniada, Paraolimniada Uzyskanie do wołania 500.00 
2. Puchar lub Mistrzostwa Swiaia Zajął miejsca 1- 4 450.00 

Zajął micjsca 5- 10 400.00 
3. Puchar lub Mistrzostwa Europy Zajął miejsca 1-4 300.00 

Zajął micjsca 5-10 250.00 
4. Puchar lub Misirzosiwa Polski Zajął micjsca 1- 3 200.00 

Zajął miejsca 4-6 150.00 
5. OttolnoDolska Olimniada Młodzieży Zajal miejsce 1-3 125.00 
6. Mistrzostwa Województwa Zajął 1 miejsce 75.00 

Zajął micjsca 2-3-4 50.00 

§7 . Wykaz zawodników, uprawiana dyscyplina sportowa, nazwa klubu sportowego (w przypadku 
zawodników' zrzeszonych), uzyskany wynik sportowy, wysokość przyznanych zawodnikom stypendiów oraz 
okres przyznania podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 8. I . Stypendia przyznaje w formie decyzji administracyjnej Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia. 
2 Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. I . Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zasięga opinii 

Komisji ds Oświaty Rady Miasta Gotubia-Dobrzynia. 
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3. Liczba przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów jest uzależniona 
od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. 

4. W pierwszej kolejności, w zależności od liczby wniosków i wysokości środków zaplanowanych na len 
cel w budżecie, stypendia będą przyznawane Zawodnikom, wg osiągniętych wyników sportowych. Gradację 
osiągniętych wyników sportowych określa tabela wskazana w § 6 niniejszej uchwały. 

§ 1. Zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli w okresie jego pobierania: 
1) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego lub w statucie 

klubu sportowego albo popełni! przestępstwo umyślne; 
2) przesta) być mieszkańcem Gminy Miasta Golub-Dobrzyń: 
3) przestał uprawiać dyscyplinę sportową mającą szczególne znaczenie dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń; 
4) jest trwale niezdolny do startów lub treningów; 
5) zrzekł się pobierania stypendium. 

2. Zawodnik, w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w !j 9 ust I zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. 

3. Uirata praw do Stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania 
okoliczności określonych w ust. I . 

4. Decyzją administracyjną Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń pozbawia Zawodnika stypendium. 

Rozdział 3. 

Nagrody 
§ II). 1. Nagroda ma charakter pieniężny. 
2. Nagrodę pieniężną zwana dalej nagrodą otrzymuje osoba fizyczna zwana dalej zawodnikiem, będąca 

mieszkańcem Miasta Golubia-Dobrzynia, która: 
1) uprawia jedną z dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, wskazaną w §2 

niniejszej uchwały, 
2) w ciągu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, uzyskał co najmniej jeden 

z następujących wyników sportowych: 
a) zajął I- V I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich: 
b) zajął I - VI miejsce w mistrzostwach świata lub Pucharze Świata; 
c) zajął I - V I miejsce w mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy; 
d) zajął 1- VI miejsce w Mistrzostwach Polski. Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

młodzieży 
e) zajął I - VI miejsce w Mistrzostwach Województwa. 
3. Nagrodę wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 kwietnia danego roku. 
4. Ustala się kwotę jednorazowej nagrody w wysokości: 

1) 1.500,00 zł {słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto za zajęcie I- V I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub 
Paraolimpijskich: 

2) 1.000.00 zl (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za zajęcie 1 — VI miejsce w mistrzostwach świata lub 
Pucharze Świata: 

3) 1.000.00 zl (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za zajęcic I - VI micjscc w mistrzostwach Europy lub 
Pucharze Europy; 

4) 500.00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za zajęcic I - V I micjscc w Mistrzostwach Polski. Pucharze 
Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie młodzieży 
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5) 300.00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto za zajęcie 1 VI miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich 
§11 .1 . Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: 

1) właściwe kluby sportowe. 
2) zawodnicy jeśli są pełnoletni. 
3) rodzic lub opiekun prawny zawodnika. 
4) dyrektor szkoły, do której uczęszcza zawodnik , 

2. Wnioski powinny zawierać: 
1) imię i nazwisko zawodnika: 
2) datę urodzenia zawodnika: 
3) adres zamieszkania zawodnika na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. nr telefonu kontaktowego lub c -

mail, w przypadku składania wniosku przez klub sporlowy również adres siedziby klubu, telefon 
kontaktowy oraz c-mail klubu; 

4) opis osiągnięć sportowych uzyskanych przez kandydata w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
poprzedzającego złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia; 

5) w przypadku wniosków składanych przez klub sportowy - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego 
właściwego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 
niezależnie od tego, kiedy został wydany i potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby 
upoważnione do reprezentacji: 

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach: 
7) nr rachunku bankowego Zawodnika: 
8) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów warunkujących przyznanie nagrody; 

3. Na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do 
wniosku komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

W przypadku komunikatów ogłoszonych w języku innym niż polskim, wnioskodawca zobowiązany jest 
dostarczyć ich tłumaczenie na język polski. 

4. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000- lecia 25, 87-400 Golub-
Dobrzyń. w Biur/e Obsługi Interesanta, pok. IC, w terminie do dnia I marca danego roku kalendarzowego, 
uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok. na którym zostanie przyznane nagroda 
Wniosek podlega rozpatrzeniu do dnia 31 marca każdego roku. 

5 Wniosek o przyznanie nagrody, pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
1) złożenia wniosku po terminie; 
2) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, siedmiu dni 
3) cofnięcia Wniosku przez wnioskodawcę. 

6, Wykaz zawodników, uprawiana dyscyplina sportowa, nazwa klubu sportowego (w przypadku 
zawodników zrzeszonych), uzyskany wynik sportowy, wysokość przyznanych zawodnikom nagród podlega 
ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Golubia-Dobrzynia, 

§ 12. I. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasia Golubia-Dobrzynia w formie decyzji administracyjnej. 
2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. I , Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zasięga opinii 

Komisji ds. Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
3. Liczba przyznawanych na dany rok kalendarzowy Nagród jest uzależniona od wysokości 

środków zaplanowanych na ten cci w budżccic Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. 
4. W pierwszej kolejności, w zależności od liczby wniosków i wysokości środków zaplanowanych na len 

cel w budżecie, nagrody będą przyznawane Zawodnikom, wg osiągniętych wyników sportowych. Gradację 
osiągniętych wyników sportowych określono w § 10 ust 2 niniejszej uchwały. 
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5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 
10 ust. 2. zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie nagrody na podstawie najwyższego 
wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku i potwierdzonego stosownymi dokumentami. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń. 
§14. Traci moc uchwala nr X.'27/20ll Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z 20 kwietnia 201 I r . 

w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sporiowc (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. Z 201 I r . nr 
128 poz. 1084). 

§15 . Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Łukasz Pietrzak 

11 Zmiany lekslu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U . z 2017 r., poz. 1600. 


