
UCHWAŁA Nr LXVI/415/10 

RADY MIASTA KOŻUCHÓW 

z dnia 29 października 2010 r. 

w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie 

sportu 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.             

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ust. 1                  

i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

 

§  1.  Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie 

sportu dla mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Kożuchów. 

 

§  2.  Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Gminy Kożuchów. Kadencje 

Kapituły pokrywają się z kadencjami Rady Miejskiej w Kożuchowie. 

 

§  3.  Kapituła powołana przez Radę Miejską w Kożuchowie przyznaje, wstrzymuje i cofa 

stypendium za osiągnięte wyniki sportowe na uzasadniony wniosek klubu sportowego, 

związku, stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej. 

 

§  4.  Stypendium może otrzymać mieszkaniec Gminy Kożuchów w wieku do 25 roku życia 

jeżeli uzyskał wysokie wyniki w sporcie i spełnił jeden z poniższych warunków: 

1) uzyskał co najmniej II klasę bądź kategorię mistrzowską na zawodach objętych 

kalendarzem sportowym właściwego związku sportowego, klasę taneczną B w tańcu 

towarzyskim; 

2) zajął w danej dyscyplinie sportowej miejsce od 1 do 3 na szczeblu wojewódzkim; 

3) uzyskał w Mistrzostwach Polski w kategoriach seniorów i młodzieżowców miejsce od 

1 do 8 w konkurencjach indywidualnych lub od 1 do 8 w konkurencjach zespołowych; 

4) uzyskał w Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

Mistrzostwach Polski Młodzików miejsc od 1 do 8 w konkurencjach indywidualnych lub 

od 1 do 4 w konkurencjach zespołowych; 

5) zakwalifikował się do udziału w Mistrzostwach Świata, Europy lub Igrzyskach 

Olimpijskich; 

6) powołany został do kadry Polski w różnych kategoriach wiekowych; 

7) uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, 

Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Uniwersjadzie, Grand Prix Polski; 

8) uczestniczył w rozgrywkach zespołów sportowych na poziomie co najmniej III ligi 

ogólnokrajowej. 

 

§  5.  1.  Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim                          

w Kożuchowie w terminie od dnia 1 stycznia do końca lutego każdego roku. 

2.  Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§  6.  1.  W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli                       

w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium. 

2.  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 



§  7. 1.  Stypendium przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy,                    

w oparciu o wyniki wymienione w § 4, uzyskane przez kandydata do stypendium w roku 

poprzedzającym jego przyznanie. 

2.  Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium. 

3.  Wysokość stypendium nie może przekroczyć 20 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

 

§  8.  Osoba, której przyznane zostanie stypendium, udostępnia swój wizerunek na potrzeby 

działań związanych z promocją Gminy Kożuchów. 

 

§  9.  1.  Wypłata stypendium może zostać wstrzymana na czas nieoznaczony w przypadku: 

1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu 

szkolenia; 

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek 

sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem; 

3) zaprzestania działalności stanowiącej podstawę do przyznania stypendium. 

2.  Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres wstrzymania, nastąpi po ustaniu przyczyn 

wymienionych w ust. 1. 

 

§  10.  1.  Stypendium zostaje pozbawiony stypendysta, który: 

1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio 

zdyskwalifikowany; 

2) zaprzestał działalności stanowiącej podstawę do przyznania stypendium. 

2.  Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia przyczyn 

wymienionych w ust. 1. 

 

§  11.  O zaistnieniu przesłanek określonych § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 wnioskodawca lub 

stypendysta jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Burmistrza Kożuchowa, pod 

rygorem zwrotu środków nienależnie pobranych. 

 

§  12.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa. 

 

§  13.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 


