
UCHWAŁA Nr XIV/81/06
Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych za wybitne osiągnięcia we 
współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, 
poz. 448) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stypendia sportowe przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel w budżecie Gminy Pasłęk.

§  2.  1.  Stypendia  sportowe  mogą  być  przyznane  za  osiągnięcie  wysokich  wyników 
sportowych we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym 
co najmniej na poziomie:

1) miejsc medalowych w rozgrywkach ogólnopolskich lub międzynarodowych, 
2) członkostwa w reprezentacji kadry narodowej,
3) IV ligi w zakresie gier zespołowych.
2. Stypendia przyznawane są zawodnikom, będącym uczniami lub studentami poniżej 24 

roku życia,  zamieszkującymi na terenie Gminy Pasłęk,  należącym do klubów sportowych 
działających na terenie Gminy Pasłęk.

3. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą ubiegać się kluby sportowe działające 
wyłącznie na terenie Gminy Pasłęk. 

4.  Wnioski  o  przyznanie  stypendium sportowego  składane  są  w  sekretariacie  Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku w terminie do 15 lutego każdego roku.

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

6. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać konkretne osiągnięcia w okresie ostatniego 
roku oraz opinię o zawodniku. 

§  3.  1.  Stypendia  przyznaje  Burmistrz  Pasłęka  po  zaopiniowaniu  przez  Komisję  ds. 
stypendiów  sportowych,  w  skład  której  wchodzą:  po  jednym  przedstawicielu  klubów 
sportowych zgłaszających kandydatów do stypendium sportowego, przedstawiciel Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku oraz 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

2.  Komisję,  o  której  mowa  w  ust.  1,  powołuje  zarządzeniem Burmistrz  Pasłęka.  Na 
przewodniczącego komisji Burmistrz wyznacza pracownika Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

3.  Wysokość  stypendium  zależy  od  wyników  sportowych  osiąganych  w  roku 
poprzedzającym złożenie wniosku i wynosi od 100 do 380 zł miesięcznie. 

4. Stypendium przyznawane jest na okres od 2 do 10 miesięcy. 
5. Środki finansowe przekazuje się stypendyście po zawarciu umowy, w której określa się 

szczegółowe zasady wypłacania stypendium sportowego. 
6. Wypłata stypendium może nastąpić w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, 

o ile zastrzeżono to w umowie. 



§ 4. 1. W trakcie pobierania stypendium zawodnik zobowiązany jest do:
1) godnego  reprezentowania  klubu,  który  wystąpił  o  przyznanie  zawodnikowi 

stypendium,
2) realizacji programu przygotowań sportowych.

2. Wnioskodawca  ma  obowiązek  poinformowania  Burmistrza  Pasłęka  o  wszelkich 
zakłóceniach związanych z realizacją warunków zawartych w ust. 1.

3. W przypadku:
1) obniżenia poziomu sportowego niespowodowanego chorobą zawodnika,
2) nierealizowania programu przygotowań sportowych,
3) zmiany barw klubowych

przyznane stypendium może zostać wstrzymane lub cofnięte.
4. Decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium w przypadkach określonych w ust. 3 

podejmuje Burmistrz Pasłęka po zasięgnięciu opinii kierownictwa klubu sportowego, 
do którego należy dany zawodnik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor



UZASADNIENIE

Uprawianie  sportu  jest  bardzo  istotnym  elementem  rozwoju  młodego  człowieka. 

Przyznanie  stypendiów  sportowych  będzie  jednym  z  czynników  umożliwiających 

doskonalenie  umiejętności  uzdolnionej  sportowo  młodzieży.  Ponadto  promowanie  postaw 

uczniów  i  studentów,  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe,  ma  niewątpliwie  wymiar 

wychowawczy.  W  mediach  nagłaśniane  są  przede  wszystkim  patologiczne  zachowania 

młodzieży,  uzasadnione  jest  zatem  wskazywanie  właściwych  wzorców  w  najbliższym 

otoczeniu  i  nagradzanie  uczniów  i  studentów,  którzy  mają  pasję  w  życiu  i  realizując  ją 

osiągają sukcesy.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (art. 35 ust. 1 i 2) 

umożliwia przydzielanie z budżetu gminy stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym 

wysokie  wyniki  w  krajowym  i  międzynarodowym  współzawodnictwie  sportowym  i 

upoważnia radę gminy do określenia kryteriów ich przyznawania. 


