UCHWAŁA NR XXXI/191/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
za osiągnięcia sportowe
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 176, zm. poz. 1170 i 1171) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, które szczegółowo
określa „Regulamin przyznawania stypendiów sportowych”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Łódzkiego.

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Skrzypek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/191/17
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 stycznia 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów za osiągnięcia
sportowe.
§ 2. 1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym (zawodnikom) w wieku do
25 roku życia, stale zamieszkałym na terenie Gminy Poświętne, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu.
2.Stypendia sportowe są przyznawane za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie sportowym.
3.Ta sama osoba fizyczna może otrzymać stypendium sportowe tylko raz za osiągnięcia dokonane
w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Stypendium sportowe może zostać przyznane:
1) czynnemu zawodnikowi klubu sportowego bądź placówki oświatowej, który osiągnął wysoki wynik
sportowy w postaci miejsca medalowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w:
a) Mistrzostwach Świata,
b)Mistrzostwach Europy,
c) Igrzyskach Olimpijskich,
d) Igrzyskach Paraolimpijskich,
e) Mistrzostwach Polski,
f) Pucharze Świata,
g) Pucharze Polski;
2) medaliście ogólnopolskich zawodów sportowych organizowanych przez szkolny związek sportowy;
3) czynnemu zawodnikowi drużyny klubu sportowego, mającego swoją siedzibę na terenie Gminy
Poświętne bądź poza terenem Gminy Poświętne, uczestniczącemu w rozgrywkach ligowych określonych
przepisami polskich związków sportowych, po uzyskaniu awansu do wyższej ligii;
4) zawodnikowi osiągającemu wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, za zajęcie czołowego
miejsca w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach zespołowych
lub indywidualnych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Poświętne uzasadnia udzielenie wsparcia
oraz za godne reprezentowanie Gminy Poświętne na arenie krajowej i międzynarodowej.
§ 4. 1.Stypendium sportowe stanowi wypłacone z budżetu Gminy Poświętne świadczenie pieniężne.
2.Stypendium sportowe można przyznawać i wypłacać wyłącznie tym zawodnikom, którzy nie pobierają
stypendium sportowego z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.
3.Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku
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kalendarzowego.
§ 5. 1. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych wypłacanych w okresie,
o którym mowa w § 4 ust.3.
2.Minimalna wysokość miesięcznej raty stypendium sportowego wynosi 100 zł brutto.
3.Wysokość stypendium sportowego jest uzależniona od osiągnięć sportowych.
4.Środki na stypendia sportowe będą corocznie zapewnione w budżecie Gminy Poświętne.
5.Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych, do 10 każdego miesiąca.
6.Tryb, termin i sposób płatności stypendium określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Poświętne
reprezentowaną przez Wójta Gminy Poświętne a zawodnikiem lub jego prawnym opiekunem.
§ 6. Zawodnikowi może zostać przyznane tylko jedno stypendium sportowe w danym roku kalendarzowym
bez względu na liczbę osiągniętych wyników w różnych dyscyplinach sportowych.
§ 7. Kandydatów do stypendium sportowego mogą zgłaszać:
1) działające na terenie Gminy Poświętne placówki oświatowe, kluby oraz stowarzyszenia, instytucje
i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej i sportowo – rekreacyjnej;
2) polskie związki sportowe ;
3) Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i spraw Socjalnych Gminy Poświętne
4) radny Rady Gminy Poświętne;
5) mieszkańcy Gminy Poświętne, przy czym zgłoszenie mieszkańców musi być podpisane przez co najmniej
25 mieszkańców.
§ 8. 1. Zgłoszenie kandydatury do stypendium sportowego następuje w drodze złożenia Wniosku
o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcia sportowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Zgłoszeń kandydatur do stypendium sportowego za osiągnięcia w roku poprzednim można
dokonywać w sekretariacie Gminy Poświętne do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego w 2017 roku
do 31 marca.
3. O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Wójt Gminy Poświętne
powiadomi przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 9. 1. Wnioski, o których mowa w § 8, rozpatruje i opiniuje Komisja do spraw stypendiów sportowych,
zwana dalej Komisją.
2.W skład Komisji wchodzą wszyscy członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Rady Gminy Poświętne i pracownik Urzędu Gminy merytorycznie odpowiedzialny za sprawy sportu.
3. Członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego Komisji i Zastępcę Przewodniczącego Komisji
w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
4. Obsługę techniczną postępowania dotyczącego przyznawania stypendiów sportowych zapewnia,
wskazany przez Wójta Gminy Poświętne, pracownik Urzędu gminy Poświętne.
§ 10. 1. Komisja dokonuje oceny zgłaszanych kandydatur i przyznaje stypendia, wybranym w drodze
głosowania zwykłą większością głosów, osobom fizycznym, kierując się kryteriami opisanymi w § 2 i 3.
2.Komisja zobowiązana jest ocenić zgłoszone kandydatury, o których mowa w § 8 ust.2, i podjąć decyzję
w sprawie przyznawania stypendiów sportowych najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, w roku 2017 do
30 kwietnia 2017 roku. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nieprzyznaniem żadnego
stypendium sportowego w danym roku.
3. Komisja może nie przyznać żadnego stypendium sportowego jeśli uzna, że żaden ze zgłaszanych
kandydatów nie zasługuje na stypendium sportowe.
§ 11. 1. Dyplomy z okazji przyznania stypendiów sportowych zostaną wręczone przez Wójta Gminy
Poświętne i Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne. podczas sesji Rady Gminy Poświętne po podjęciu
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decyzji , o której mowa w § 10 ust. 2 i 3.
2.Przyznane stypendium sportowe zostanie przekazane w równych ratach miesięcznych na rachunek
bankowy podany we wniosku, o którym mowa w § 8.
§ 12.1. Zawodnika pozbawia się stypendium sportowego w sytuacji gdy:
1) zaprzestał uprawiania sportu;
2) został zawieszony w prawach ucznia lub członka klubu;
3) utracił prawo do stypendium ze względu na zmianę miejsca zamieszkania;
4) rażąco naruszył przepisy prawa.
2. Pozbawienie stypendium sportowego wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniały przyczyny i pisemne powiadomienie zawodnika o przyczynach jego pozbawienia .
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/191/17
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 stycznia 2017 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
Dane dotyczące wnioskodawcy:
Pełna nazwa Wnioskodawcy

Nr wpisu do właściwego rejestru

Adres

Telefon kontaktowy

Na podstawie uchwały nr ….................... Rady Gminy …....................... z dnia …......................... w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych – wnioskuje się o
przyznanie STYPEDIUM SPORTOWEGO dla:

Dane zawodnika, na rzecz którego składany jest wniosek:
Nazwisko

Imię

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko matki

Data i miejsce urodzenia, PESEL

Adres zamieszkania

Klub zrzeszający zawodnika

Numer telefonu do kontaktu z zawodnikiem

Nazwa dyscypliny sportowej/kategoria wiekowa

Nazwisko i imię aktualnego trenera

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium

Adres Urzędu Skarbowego odbiorcy stypendium
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją uchwały nr
…................ Rady Gminy …................. z dnia …............ w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznania
i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2015 r.poz.2135, z pózn. zm.).
….................................................
Data i czytelny podpis*
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Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję** wynagrodzenie w związku z uprawianiem sportu, w tym stypendium
sportowe pobieram/nie pobieram** stypendium sportowego z budżetu państwa ani budżetu innych jednostek
samorządu terytorialnego
…...................................................................
(data i czytelny podpis)
Informacje o istotnych osiągnięciach sportowych zawodnika/ucznia:
Zajęte miejsce

Data zawodów

Rodzaj i miejsce zawodów

Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji o okolicznościach prowadzących do
cofnięcia stypendium, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych.
Oświadczam, że podane dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
…............................................
(pieczątka Wnioskodawcy)

.…....................................... …...........
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

* podpis pełnoletniej osoby fizycznej bądź fizycznej bądź rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej,
** niepotrzebne skreślić.
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