
UCHWAŁA NR XII/101/2019
RADY GMINY WICKO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określania zasad i trybu przyznawania nagród, wyróżnień i stypendiów za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U.z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2019 r. poz. 1468) Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje, wysokość nagród, wyróżnień 
i stypendiów dla:
1) osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym 

i krajowym,
2) trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym międzynarodowym i krajowym
3) innych osób, w tym uczniów, wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Stypendium sportowe może otrzymać osoba, która uprawia dyscypliny sportu o istotnym 
znaczeniu dla gminy Wicko:
- lekkoatletyka
- karate
- boks
- jeździectwo
- strzelectwo sportowe
- piłka nożna
- pływanie
- piłka siatkowa
- piłka koszykowa

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
sportowym, oraz osiągnięcia w działalności sportowej przyznaje Wójt Gminy po uzyskaniu opinii Komisji 
Opiniującej, specjalnie powołanej przez Wójta Gminy Wicko.

2. Wójt Gminy przyznaje nagrody i wyróżnienia w ramach środków zabezpieczonych na ten cel 
w danym roku budżetowym w budżecie Gminy Wicko.

3. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia uzależniona jest od możliwości 
budżetowych Gminy Wicko.

§ 3. 1. Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal 
okolicznościowy, grawerton, statuetka.

2. Nagrody mają formę pieniężną i noszą nazwę "Nagroda Wójta Gminy Wicko ".
§ 4. 1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:

1) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia, osiągnął wysoki wynik 
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;

2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.
2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi, który jednocześnie:
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1) w okresie nie dłuższym niż dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku o nagrodę/wyróżnienie, 
przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie 
sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników i trenerów sportowych.
3. Nagrodę i wyróżnienie można przyznać osobie, która wyróżnia się osiągnięciami w działalności 

sportowej, w szczególności: wspomaga działania zawodników, trenerów, współorganizuje zawody 
sportowe, promuje i stosuje wartości "fair-play" w sporcie.

§ 5. 1. Wysokość nagrody ustala się jednorazowo do kwoty 2.000,00 zł.
2. Nagroda przyznawana jest łącznie z okolicznościowym dyplomem.
3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy 

Wicko.
4. Ta sama osoba może otrzymać nagrodę tylko jeden raz.
§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody/wyróżnienia może wystąpić:

1) klub sportowy zawodnika,
2) komisja Rady Gminy właściwa do spraw sportu,
3) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,
4) Wójt Gminy Wicko

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia składa się do właściwej komórki organizacyjnej, 

zajmującej się sportem, Urzędu Gminy w Wicku.
4. Wnioski należy składać do 31 marca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione 

warunki, których mowa w § 4 niniejszej uchwały. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 
nie dłuższym niż do dnia 31 maja.

5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie może być 
przyznane w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywyWójta Gminy Wicko.

6. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się podczas sesji Rady Gminy Wicko.
7. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy Wicko lub upoważniona przez niego osoba.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia po jego złożeniu do właściwej komórki 

organizacyjnej zajmującej się sportem w Urzędzie Gminy w Wicku - podlega sprawdzeniu pod względem 
formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, wzywa się osobę składającą wniosek do jego 
uzupełnienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3. Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia, po sprawdzeniu w trybie określonym w ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu, stanowią przedmiot opinii specjalnie powołanej Komisji Opiniującej przez Wójta 
Gminy Wicko, która przedstawia Wójtowi propozycję odnośnie przyznania nagrody lub wyróżnienia.

4. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia decyduje Wójt Gminy Wicko.
5. Pracownicy właściwej komórki organizacyjnej, zajmującej się sportem w Urzędzie Gminy w Wicku 

zawiadamiają pisemnie nagrodzonego i wnioskodawcę o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia, oraz są 
odpowiedzialni za organizację ich wręczenia.

6. Do przyznawania nagród lub wyróżnień w przypadkach określonych w § 6 ust. 5, przepisy 
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 8. Wykaz osób, które otrzymały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności sportowej podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wicko.
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§ 9. 1. Nagroda przyznana, na podstawie przepisów niniejszej uchwały, w oparciu o nieprawdziwe 
dane podlega zwrotowi w sposób wskazany przez pracownika właściwej komórki organizacyjnej, 
zajmującej się sportem w Urzędzie Gminy w Wicku

2. Nagroda finansowa w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu 
podlega zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłaty.

§ 10. Nagroda specjalna przyznawana z inicjatywy Wójta Gminy Wicko.
1. Nagroda specjalna może zostać przyznana zawodnikowi za jego szczególne osiągnięcia 

sportowe, w tym również zawodnikowi, który mieszka na terenie Gminy Wicko, ale trenuje w klubach 
innych niż działające na terenie Gminy Wicko.

2. Przy nagrodzie specjalnej wymagana jest opinia komisji powołanej przez Wójta.
3. Wysokość nagrody ustala się jednorazowo do kwoty 2.000,00 zł.
4. Przy nagrodzie specjalnej nie obowiązują terminy określone w § 6 ust.4.
§ 11. Zasady i tryb przyznawania stypendium sportowego
1. Do ubiegania się o stypendium mają prawo :

1) uczniowie pobierający naukę na terenie gminy Wicko bez względu na miejsce zamieszkania (od 
klasy IV szkoły podstawowej)

2) uczniowie szkół ponadpodstawowych mieszkający na terenie gminy Wicko
3) studenci mieszkający na terenie gminy Wicko.

2. Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą wykazać się co najmniej dobrą oceną 
z zachowania.

3. Osoby ubiegające się o stypendium sportowe muszą osiągać następujące wyniki:
1) szkoły podstawowe, ponadpodstawowe - uczniowie, którzy uzyskali I,II,III miejsce w konkurencjach 

indywidualnych, na szczeblu co najmniej powiatowym,
2) studenci , którzy uzyskali I,II,III miejsce w konkurencjach indywidualnych- na szczeblu co najmniej 

powiatowym,
3) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych którzy uzyskali I miejsce w zawodach 

zespołowych, m.in. w ramach powiatowych igrzysk młodzieżowych
4) studenci, którzy uzyskali I miejsce w zawodach zespołowych, na szczeblu co najmniej wojewódzkim

4. Stypendium przyznaje się po zakończeniu roku szkolnego i akademickiego.
5. Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku szkolnym, akademickim. Maksymalna  

wysokość stypendium wynosi  300 zł.
6. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Wicko na podstawie opinii Komisji Stypendialnej.
7. Wójta Gminy powołuje Komisję Stypendialną w formie zarządzenia. W skład komisji wchodzą:

1) 2 przedstawicieli Rady Gminy
2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej z każdej szkoły
3) pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta

8. Wniosek o stypendium może złożyć :
1) student, rodzic lub opiekun prawny ucznia,
2) szkoła do której uczęszcza uczeń (dyrektor, nauczyciel, wychowawca klasy), trener, klub sportowy.

9. Podstawą przyznania stypendium jest:
1) wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2))
2) potwierdzona kserokopia świadectwa szkolnego
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3) potwierdzona kserokopia osiągnięć sportowych na poszczególnych etapach
4) oświadczenie o zamieszkaniu (uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci)

10. Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały wraz z załącznikami należy składać 
w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku  w terminie do 31 sierpnia danego roku.

11. Posiedzenie komisji jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział więcej niż 50 % członków 
pełnego składu Komisji Stypendialnej

12. Posiedzenia komisji są protokołowane.
13. Przyznane stypendia będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy w Wicku lub na wskazany nr konta 

bankowego.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko.
§ 13. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego..  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY WICKO

Jacek Stanuch

Id: 6F418952-9D4C-4768-AB07-2B6C965BC616. Podpisany Strona 4



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/2019

Rady Gminy Wicko

z dnia 26 listopada 2019 r.

  Wójt Gminy Wicko   
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA*

za wyniki sportowe/osiągnięcia w działalności sportowej*
I. (Dotyczy kandydata do nagrody/wyróżnienia, rubryki 1-14 i 16 wypełnia wnioskodawca)

1. Imię i Nazwisko
2. Data i miejsce urodzenia
3. Imiona rodziców
4. PESEL
5. NIP -
6. Adres zamieszkania
7. Adres korespondencyjny
8. Numer telefonu; e-mail
9. Właściwy Urząd Skarbowy
10. Nazwa szkoły/ uczelni /miejsca pracy
11. Uprawiana dyscyplina sportu
12. Nazwa klubu sportowego, 
stowarzyszenia działającego w formie 
określonej przepisami ustawy o sporcie
13. Wykształcenie, tytuł zawodowy w 
kulturze fizycznej, staż pracy(dotyczy 
trenera/ działacza)
14. Osiągnięcie: sportowe/w działalności sportowej - opis, oraz opinia właściwego klubu 
sportowego/związku sportowego/organizatora zawodów*, wraz z potwierdzającymi szczególne 
osiągnięcia dyplomami, stosownymi zaświadczeniami, certyfikatami, bądź innymi dokumentami:

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, dla 
celów związanych z przyznaniem nagrody. Jednocześnie wyrażam zgodę na podanie do 
publicznej wiadomości informacji dotyczącej wysokości przyznanej mi nagrody.

................................                                                                      ..................................
data                                                                                podpis kandydata do nagrody

Id: 6F418952-9D4C-4768-AB07-2B6C965BC616. Podpisany Strona 1



16. Podpisy osób upoważnionych, pieczęć: klubu sportowego / związku sportowego / 
organizatora zawodów*

II. (Wypełnia wnioskodawca)

17. Nazwa(imię i nazwisko) wnioskodawcy):
18. Adres wnioskodawcy:
19. Podpis wnioskodawcy:
III. (Wypełnia pracownik właściwej komórki organizacyjnej, zajmującej się sportem w Urzędzie Gminy 

w Wicku)

20. Sprawdzono pod względem formalnym przez pracownika Urzędu Gminy w Wicko:

IV. (Wypełnia Przewodniczący Komisji Opiniującej powołanej przez Wójta Gminy Wicko)

21. Opinia, oraz propozycje Komisji Opiniującej:

V. Decyzja

22.Decyzja Wójta:

* podkreślić właściwe
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UZASADNIENIE 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród, wyróżnień i stypendiów za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej stanowi wypełnienie 

deklaracji ustawowej wynikającej z art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). 

Podstawowym wymogiem do uzyskania stypendium jest osiągnięcie odpowiednio wysokich 

wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym. 

Dotychczas stypendia były przyznawane na podstawie  Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, podjętego Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Gminy 

Wicko z dnia 26 czerwca 2019 r. W celu uporządkowania i ujednolicenia aktów prawa 

miejscowego postanowiono wyodrębnić stypendia oraz nagrody w dziedzinie sportu  odrębną 

uchwałą. 

Zgodnie z treścią uchwały wysokość udzielanego stypendium uzależniona będzie od środków 

finansowych corocznie wyodrębnionych w budżecie gminy. 

 

 

        Sporządził                                                                                                     Zatwierdził: 
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Proszę o wypłacenie stypendium w : 

 Kasie UG Wicko 

 Przelewem na wskazany nr konta bankowego 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie (olimpiadzie) na szczeblu wojewódzkim, 

ogólnopolskim, międzynarodowym). 

2. Oświadczenie (w przypadku studentów, uczniów szkół ponadpodstwowych) o zamieszkaniu. 

 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                                               Podpis wnioskodawcy 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium 

sportowego 

Termin złożenia wniosku 
31.08.20….r. 

Data wpływu: 
 
 

 
Wnioskodawca 

Imię 

Nazwisko 

Miejsce zamieszkania/zameldowania Nr domu 

Telefon kontaktowy 

 
 
 
 

Dane ucznia/studenta 

Imię 

Nazwisko 

Adres  zamieszkania/zameldowania 
 
 

Nr domu 

Nazwa szkoły, klasa 
Nazwa uczelni, rok studiów 

Ocena z zachowania 

 
 
 
 
 
 

Udokumentowane osiągnięcia 

1. udział w zawodach sportowych (etap, osiągnięcia indywidualne, zespołowe) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/101/2019

Rady Gminy Wicko

z dnia 26 listopada 2019 r.
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