
UCHWAŁA NR XXIX-160/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie  ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród 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. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                         
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 176 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe Gminy Wołomin, zwane dalej „Stypendiami”, dla wybitnie 
uzdolnionych zawodników, za osiągnięte wyniki sportowe, będące wyrazem uznania dla prezentowanego przez 
zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy w rozwoju 
kariery sportowej.

2. Maksymalną wysokość pojedynczego Stypendium, ustala się na kwotę 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych) rocznie.

3. Stypendia przyznawane są w danym roku kalendarzowym za osiągnięcia sportowe w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku, w postępowaniu konkursowym.

4. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania Stypendiów, określa „Regulamin przyznawania i 
pozbawiania stypendiów sportowych gminy Wołomin”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia Gminy Wołomin, dla zawodników, trenerów i działaczy 
sportowych, będące wyrazem uznania za osiągnięte wyniki sportowe w roku kalendarzowym poprzedzającym 
złożenie wniosku.

2. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 są przyznawane w trzech kategoriach:

1) Sportowca Roku Gminy Wołomin,

2) Trenera Sportowego Roku Gminy Wołomin,

3) Działacza Sportowego Roku Gminy Wołomin.

3. Najlepszemu kandydatowi spośród wyróżnionych, w każdej z trzech kategorii wymienionych w  ust. 2, 
przyznaje się tytuł oraz puchar, odpowiednio:

1) Najlepszego Sportowca Roku Gminy Wołomin,

2) Najlepszego Trenera Sportowego Roku Gminy Wołomin,

3) Najlepszego Działacza Sportowego Roku Gminy Wołomin.

4. Wyróżnionym osobom można przyznawać nagrody, które mogą mieć formę pieniężną lub rzeczową.

5. Wartość nagrody jest uzależniona od rangi osiągniętych wyników sportowych i nie może przekraczać:
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a) dla zawodników indywidualnych w wysokości do 3 000,00 zł,

b) dla zawodników uprawiających dyscypliny drużynowe w wysokości do 2 000,00 zł,

c) dla trenerów w wysokości do 1 500,00 zł,

d) dla działaczy sportowych w wysokości do 1 000,00 zł.

6. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są corocznie, za osiągnięcia sportowe w roku kalendarzowym 
poprzedzającym złożenie wniosku w postępowaniu konkursowym.

7. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz pozbawiania wyróżnień i nagród, o których mowa

w ust.1, określa „Regulamin przyznawania i pozbawiania wyróżnień i nagród Gminy Wołomin”, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informację o przyznanych stypendiach sportowych, nagrodach i wyróżnieniach podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia  
gminy Wołomin dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określane są corocznie w uchwale 
budżetowej gminy Wołomin.

§ 5. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień gminy 
Wołomin za osiągnięte wyniki sportowe za dany rok ustala się od 2 stycznia do 31 marca roku następnego.

§ 6. Traci moc uchwała XXIV-22/2013 roku Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w 
sprawie  ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-160/2016

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 24 listopada 2016 r.

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Wołomin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i 
jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy w  rozwoju kariery sportowej.

2. Miarę prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego stanowią uzyskane przez zawodnika 
wysokie wyniki sportowe, o których mowa w Rozdz. 2 ust. 2.

3. Stypendium sportowe ma charakter pomocy indywidualnej i jednorazowej.

4. Przepisy niniejszego Regulaminu, w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w 
nim stypendiów, nie stanowią podstawy do roszczeń wnioskodawców ani nie stanowią zobowiązań organów 
gminy Wołomin do ich przyznawania tym osobom.

Rozdział 2.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych

1. Kandydatami do stypendium sportowego mogą być zawodnicy spełniający łącznie następujące warunki:

1) są mieszkańcami Gminy Wołomin,

2) uprawiają dyscypliny sportowe objęte współzawodnictwem sportowym organizowanym przez Polskie 
Związki Sportowe lub podmioty działające z ich upoważnień,

3) w chwili przyznawania stypendium nie ukończyli 25 roku życia,

4) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Za wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4 uznaje się następujące osiągnięcia:

1) uzyskanie członkostwa w kadrze narodowej,

2) udział w igrzyskach olimpijskich, lub uniwersjadzie, mistrzostwach świata lub Europy,

3) zajęcie miejsca I-VIII w mistrzostwach Polski lub innych zawodach tej samej rangi,

4) zajęcie miejsca I-III w mistrzostwach Mazowsza,

5) reprezentowanie województwa mazowieckiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

3. Zawodnikowi wyróżniającemu się i rokującemu w kolejnych latach reprezentowanie wysokiego poziomu 
sportowego Burmistrz Wołomina może z własnej inicjatywy przyznawać stypendium sportowe z pominięciem 
procedury konkursowej, o której mowa w uchwale, w tym za inne osiągnięcia niż wymienione w ust. 2.

4. Stypendium sportowe za dane osiągnięcie sportowe w danym roku kalendarzowym przyznaje się tylko 
jeden raz i nie może być przyznane zawodnikowi który za to samo osiągnięcie został już wyróżniony przez 
gminę Wołomin w innej procedurze konkursowej.

5. Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawnieni są:

1) zawodnicy, jeżeli są pełnoletni,

2) rodzice lub opiekunowie prawni zawodników, w przypadku gdy zawodnicy są niepełnoletni.

6. Wniosek o przyznanie stypendium, sporządza się na formularzu, którego wzór zostanie określony przez 
Burmistrza Wołomina.
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7. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe za dany rok składa się w terminie od 2 
stycznia do 31 marca roku następnego.

8. Wniosek o przyznanie stypendium, należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w 
Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4, 05-200 Wołomin. W przypadku przesłania wniosku pocztą, o dacie złożenia 
wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

9. Wniosek, o którym mową w ust. 5 powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe,

2) dane osobowe kandydata z adresem aktualnego miejsca zamieszkania oraz danymi umożliwiającymi 
dokonanie rozliczeń,

3) uzasadnienie wniosku zawierające opis osiągnięć sportowych kandydata w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku, potwierdzone przez właściwe kluby lub związki sportowe,

4) podpis kandydata lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni,

5) oświadczenia kandydata lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat jest 
niepełnoletni:

a) o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,

b) o zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym, pod rygorem  odpowiedzialności 
karnej,

c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych we wniosku danych osobowych dla potrzeb związanych z 
rozpatrzeniem wniosku o stypendium, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych,

d) o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie informacji o przyznanym stypendium, zgodnie z  przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

e) o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku stypendysty zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z przyznaniem stypendium.

6) załączniki potwierdzające osiągnięcie przez kandydata do stypendium sportowego, wyników o których 
mowa w pkt. 3.

10. Złożenie wniosku o stypendium nie stanowi gwarancji jego przyznania.

Rozdział 3.
Tryb wypłacania stypendiów sportowych

Stypendium wypłacane jest przelewem na konto bankowe wskazane we wniosku o stypendium sportowe w 
terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Rozdział 4.
Tryb pozbawiania stypendiów sportowych

1. Zawodnik może zostać pozbawiony stypendium sportowego w przypadku, gdy:

1) uzyskał stypendium w wyniku zamieszczenia we wniosku nieprawdziwych danych,

2) wynik sportowy, stanowiący podstawę przyznania stypendium, uzyskał z naruszeniem przepisów 
antydopingowych określonych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje sportowe,

3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 4,

4) został zawieszony w prawach członkowskich lub zawodniczych przez klub lub związek sportowy, którego 
licencję posiada,

5) dopuścił się zachowania w istotny sposób godzącego w dobre imię gminy Wołomin.

2. Wszczęcie postępowania o pozbawienie stypendium następuje na wniosek klubu lub związku 
sportowego, w którym zawodnik jest zrzeszony, bądź z urzędu.

3. Ostateczną decyzję o pozbawieniu stypendium podejmuje Burmistrz Wołomina na podstawie 
dokumentacji dostarczonej przez podmioty, o których mowa w ust. 2, określając sposób zwrotu stypendium.
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4. O pozbawieniu stypendium, Burmistrz Wołomina informuje pisemnie klub lub związek sportowy, w 
którym zawodnik jest zrzeszony oraz zawodnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy 
zawodnik jest niepełnoletni.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-160/2016

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 24 listopada 2016 r.

Regulamin
przyznawania i pozbawiania wyróżnień i nagród Gminy Wołomin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, są wyrazem uznania dla:

1) zawodników indywidualnych, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wyróżnienie osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,

2) trenerów prowadzących szkolenia zawodników, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników 
wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,

3) działaczy sportowych, którzy w okresie swojej pracy, organizowali i koordynowali procesy wspomagające 
szkolenie sportowe i przyczynili się do uzyskania przez drużynę, zawodników wysokiego wyniku we 
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu, w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w 
nim nagród i wyróżnień, nie stanowią podstawy do roszczeń wnioskodawców ani nie stanowią zobowiązań 
organów gminy Wołomin do ich przyznawania.

Rozdział 2.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień

1. Kandydatem do nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe może być zawodnik, który spełnia 
łącznie poniższe kryteria:

1) jest mieszkańcem Gminy Wołomin,

2) w roku poprzedzającym złożenie wniosku, osiągnął co najmniej jeden z niżej wymienionych wyników w 
krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym:

a) został członkiem kadry narodowej,

b) brał czynny udział w igrzyskach olimpijskich, lub uniwersjadzie, mistrzostwach świata lub Europy,

c) zajął miejsca I-VIII, w mistrzostwach Polski lub innych zawodach tej samej rangi,

d) zajął miejsca I-III, w mistrzostwach Mazowsza,

e) reprezentował województwo mazowieckie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

2. Zawodnikowi wyróżniającemu się i rokującemu w kolejnych latach reprezentowanie wysokiego poziomu 
sportowego. Burmistrz Wołomina może z własnej inicjatywy przyznawać nagrody lub wyróżnienia, z 
pominięciem procedury konkursowej, o której mowa w uchwale, w tym za inne osiągnięcia niż wymienione w 
ust. 1 pkt 2.

3. Nagroda i wyróżnienie za dane osiągnięcie w danym roku kalendarzowym przyznane się tylko jeden raz i 
nie może być przyznane zawodnikowi, który za to samo osiągnięcie został już wyróżniony przez gminę 
Wołomin w innej procedurze konkursowej.

4. Kandydatem do wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe może być trener, który spełnia 
łącznie poniższe kryteria:

1) jest członkiem lub pracownikiem klubu sportowego, działającego na terenie gminy Wołomin,

2) zawodnicy, których szkolenie sportowe prowadzi w roku poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli jeden 
z wyników sportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
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5. Kandydatem do nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe może być działacz sportowy, który 
spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jest członkiem klubu sportowego, działającego na terenie gminy Wołomin,

2) jego działania przyczyniły się do rozwoju danej dyscypliny sportu w gminie Wołomin,

3) organizował lub koordynował procesy wspomagające szkolenie sportowe i przyczynił się do uzyskania 
przez drużynę lub zawodników wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 3.

6. Do złożenia wniosku o przyznanie wyróżnienia sportowego, dla zawodników, trenerów i działaczy 
sportowych, spełniających odpowiednio kryteria formalne, o których mowa w ust. 1- 4, uprawniony jest klub 
sportowy, którego członkiem jest kandydat do wyróżnienia i nagrody.

7. Wniosek o przyznanie wyróżnienia sportowego, sporządza się na formularzu, którego wzór zostanie 
określony przez Burmistrza Wołomina.

8. Wniosek o przyznanie wyróżnienia sportowego za osiągnięte wyniki sportowe za dany rok składa się w 
terminie od 2 stycznia do 31 marca roku następnego.

9. Wniosek o przyznanie wyróżnienia sportowego, należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, 05-200 Wołomin. W przypadku przesłania wniosku pocztą, o 
dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

10. Wniosek, o którym mową w ust. 7 powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe,

2) dane osobowe kandydata z adresem aktualnego miejsca zamieszkania oraz danymi umożliwiającymi 
dokonanie rozliczeń,

3) uzasadnienie wniosku zawierające opis osiągnięć sportowych kandydata w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku, potwierdzone przez właściwy klub lub związek sportowy,

4) zgodę kandydata lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni, na 
udział w procedurze przyznawania wyróżnień i nagród,

5) oświadczenia kandydata lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat jest 
niepełnoletni:

a) o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,

b) o zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej,

c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych we wniosku danych osobowych dla potrzeb związanych z 
rozpatrzeniem wniosku o stypendium, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie 
danych osobowych,

d) o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie informacji o przyznanym stypendium, zgodnie z  przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

e) o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku stypendysty zgodnie z art. 81 ust. 1  ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z przyznaniem stypendium.

6) załączniki potwierdzające osiągnięcie przez kandydata do stypendium sportowego, wyników o których 
mowa w pkt. 3.

11. Złożenie wniosku o wyróżnienie nie stanowi gwarancji jego przyznania.

Rozdział 3.
Tryb wypłacania nagród

Nagroda, przyznana w formie pieniężnej wypłacana jest jednorazowo przelewem, na konto bankowe wskazane 
we wniosku o wyróżnienie sportowe w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
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Rozdział 4.
Tryb pozbawiania nagród i wyróżnień

1. Burmistrz Wołomina podejmuje decyzję o pozbawieniu nagrody i wyróżnienia w sytuacji, gdy:

1) informacje we wniosku, w którego wyniku wyróżnienie zostało przyznane, okażą się  nieprawdziwe,

2) osiągnięcia sportowca, będące podstawą przyznania nagrody i wyróżnienia, okażą się zdobyte w sposób 
niezgodny z etyką sportową, zasadami współzawodnictwa oraz przepisami  antydopingowymi.

2. Pozbawienie nagród i wyróżnień następuje na wniosek klubu sportowego, związku sportowego lub z 
urzędu.

3. Nagroda pieniężna przyznana osobie, w związku z którą Burmistrz Wołomina podjął decyzję, o której 
mowa w ust. 1, uznana zostaje za nienależną i podlega zwrotowi.

4. O pozbawieniu wyróżnienia, Burmistrz Wołomina informuje pisemnie klub lub związek sportowy, w 
którym wyróżniony jest zrzeszony oraz wyróżnionego lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy 
wyróżniony jest niepełnoletni.
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