
UCHWAŁA NR XX/178/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176) - Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów za 
osiągnięte wyniki sportowe, zwane dalej: „stypendium”.

§ 2. 1. Stypendia są przyznawane przez Burmistrza Miasta Augustów zawodnikom osiągającym wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, spełniającym kryteria wskazane w 
niniejszej uchwale.

2. Przyznanie stypendium następuje w oparciu o osiągnięty wynik sportowy, kryteria określone w niniejszej 
uchwale oraz wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Augustów w danym roku 
budżetowym.

§ 3. Stypendium przyznawane jest za wynik sportowy osiągnięty w jednej z poniższych grup indywidualnych 
dyscyplin sportowych:

1) I grupa - dyscypliny objęte programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich

2) II grupa - dyscypliny sportowe: narciarstwo wodne, karate kyokushin, szachy, wakeboard.

§ 4. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) w terminie do 31 grudnia każdego roku, a w roku wejścia w życie uchwały, w ciągu 30 dni od dnia 
opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, złoży w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Augustowie wniosek o przyznanie stypendium. W przypadku zawodników 
niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny;

2) jest członkiem klubu sportowego (stowarzyszenia kultury fizycznej) działającego na terenie Miasta Augustów, 
a w przypadku zawodników niezrzeszonych reprezentuje Miasto Augustów;

3) uprawia jedną z dyscyplin, o których mowa w § 3 oraz uzyskał wynik sportowy w konkurencji, w której 
startowało minimum 14  zawodników lub minimum 8 par, sztafet, osad, duetów lub załóg;

4) osiągnął jeden z poniższych wyników sportowych:

a) w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego składanie wniosku zajął w dyscyplinach, o których mowa w 
§ 3, miejsca od I do III podczas:

- Mistrzostw Świata Juniorów, Młodzieżowców lub Seniorów, Uniwersjady,

- Akademickich Mistrzostw Świata, World Games,

- Mistrzostw Europy Juniorów, Młodzieżowców lub Seniorów, Igrzysk Europejskich, Akademickich 
Mistrzostw Europy,

- Mistrzostw Polski Juniorów Młodzieżowców lub Seniorów;

b) w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających składanie wniosku zajął w dyscyplinach, o których 
mowa w § 3, miejsca od I do VIII lub był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich,

c) w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających składanie wniosku zajął w dyscyplinach, o których 
mowa w § 3, miejsca od I do VIII Igrzysk Paraolimpijskich

5) zobowiąże się do realizacji programu szkoleniowego oraz do godnego reprezentowania Miasta Augustów, a w 
przypadku zrzeszenia w klubie sportowym, również do reprezentowania klubu sportowego działającego na 
terenie Miasta Augustów.
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§ 5. 1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 4 pkt 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, poświadczone przez właściwy związek sportowy lub klub 
sportowy wraz z informacją o liczbie startujących w konkurencji, w której osiągnięty został wynik sportowy 
uprawniający do ubiegania się o stypendium sportowe;

2) zobowiązanie wnioskodawcy do realizacji programu szkoleniowego oraz do godnego reprezentowania Miasta 
Augustów, a w przypadku zrzeszenia w klubie sportowym, również do reprezentowania klubu sportowego 
działającego na terenie Miasta Augustów;

3) dane do zeznania podatkowego;

4) oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

3. Wniosek wraz z załącznikami podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 7 
dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

5. Wnioski, w których braki formalne nie zostaną usunięte w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wnioski złożone po terminie określonym w § 4 pkt 1 uchwały, pozostawia się bez rozpoznania.

7. W przypadku złożenia kilku wniosków lub wniosku zawierającego kilka osiągnięć, zawodnik otrzymuje 
tylko jedno stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego.

8. W przypadku osiągnięcia kilku wyników sportowych uprawniających do ubiegania się o przyznanie 
stypendium sportowego, uwzględnia się wynik będący najwyższym w rozumieniu niniejszej uchwały.

9. Złożone wnioski nie będą zwracane wnioskodawcy.

§ 6. 1. Podstawą wyliczenia kwoty stypendium jest kwota bazowa ustalana przez Burmistrza Miasta Augustów 
w drodze zarządzenia, każdorazowo po zakończeniu naboru wniosków.

2. Wysokość kwoty stypendium jest zróżnicowana i uzależniona od osiągniętego wyniku sportowego 
określonego w § 4 pkt 4 oraz grup określonych w § 3 niniejszej uchwały. Kwota przyznanego stypendium 
zaokrąglana jest do pełnych złotych.

3. Kwota stypendium stanowi iloczyn:

1) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1;

2) mnożnika uzależnionego od osiągniętego wyniku, określonego w ust. 4 pkt. 1-5;

3) mnożnika uzależnionego od rodzaju dyscypliny, określonego w ust. 4 pkt. 6-7.

4. Ustala się następujące mnożniki:

1) w przypadku osiągnięcia wyniku, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. b i c: miejsce I - 500%; miejsce II -475%; 
miejsce III - 450%; miejsce IV - 425%; miejsce V - 400%; miejsce VI - 375%; miejsce VII -350%; miejsce 
VIII - 325%; udział - 200%;

2) w przypadku osiągnięcia wyniku, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. a tiret pierwszy: miejsce I - 300%;miejsce II - 
275%; miejsce III - 250%;

3) w przypadku osiągnięcia wyniku, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. a tiret drugi: miejsce I - 200%; miejsce II - 
175%; miejsce III - 150%;

4) w przypadku osiągnięcia wyniku, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. a tiret trzeci: miejsce I - 150%; miejsce II - 
125%; miejsce III - 100%;

5) w przypadku osiągnięcia wyniku, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. a tiret czwarty: miejsce I - 100%; miejsce II - 
75%; miejsce III - 50%;

6) w przypadku dyscyplin określonych w § 3 pkt 1 - 300%;

7) w przypadku dyscyplin określonych w § 3 pkt 2 - 100 %.
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5. Stypendium wypłacane będzie do 25-go dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po 
złożeniu wniosku, nie wcześniej jednak niż po wydaniu decyzji, o której mowa w  § 7 do końca roku 
kalendarzowego.

§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest w drodze decyzji Burmistrza Miasta Augustów.

2. Zawodnika pozbawia się stypendium w drodze decyzji Burmistrza Miasta Augustów wydanej niezwłocznie 
po wystąpieniu jednej z poniższych przesłanek:

1) stypendysta nie realizuje programu szkoleniowego;

2) stypendysta został skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;

3) stypendysta został pozbawiony możliwości startu we współzawodnictwie sportowym w związku z naruszeniem 
przepisów antydopingowych określonych w odrębnych przepisach;

4) stypendysta trwale utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego;

5) stypendysta nie reprezentuje godnie Miasta Augustów.

3. Utrata prawa do stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym wystąpiła jedna z przesłanek określonych w ust. 2.

§ 8. Wykaz stypendystów, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego stypendium sportowego podlega 
ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Augustów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po uprawomocnieniu 
się decyzji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XX/178/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 marca 2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).

I. Dane wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko

….......................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia

….......................................................................................................................

3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

4. Uprawiana dyscyplina sportu

…............................................................................................................................................

1) konkurencja

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

2) kategoria wiekowa

…........................................................................................................................................

5. Telefon kontaktowy

…............................................................................................................................................

6. Adres e-mail

…............................................................................................................................................

7. Miejsce pracy/nauki

…............................................................................................................................................

8. PESEL

…............................................................................................................................................

9. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy

…............................................................................................................................................

10. Urząd Skarbowy (adres)

…..........................................................................................................................................

11. Nazwa i adres klubu sportowego/stowarzyszenia (w przypadku zawodników zrzeszonych)

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

II. Uzasadnienie wniosku

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE KANDYDATA KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA

STYPENDIUM SPORTOWEGO *
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Lp. Nazwa, data i 
miejsce imprezy

Dyscyplina Konkurencja Liczba
startujących
w konkurencji

Wynik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium 
sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałem się z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie stypendiów za 
osiągnięte wyniki sportowe. Potwierdzam prawdziwość danych podanych we wniosku świadomy/świadoma 
odpowiedzialności karnej.

Augustów, dnia …............................... r. …...............................................

(podpis wnioskodawcy)

* Należy podać tylko te, które kwalifikują do ubiegania się o stypendium zgodnie z treścią uchwały
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