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UCHWAŁA NR XIII/101/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 
127, poz. 857 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina  Drezdenko  funduje  stypendia  sportowe  za  wysokie  wyniki  sportowe  we  współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 

2. Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów oraz ich wysokość określa niniejsza Uchwała. 

§ 2. Stypendia  sportowe  przyznawane  są  maksymalnie  3 najlepszym  zawodnikom  w danym  okresie 
przyznawania  stypendiów, osiągającym wysokie wyniki w krajowym  lub międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym. 

§ 3. 1. Stypendia  przyznaje  Burmistrz  po  uprzednim  rozpatrzeniu  i zaopiniowaniu  wniosków  przez  Komisję 
Stypendialną. 

2. Burmistrz powołuje Komisję Stypendialną w składzie: 

1) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej wyznaczonych przez Radę Miejską, 

2) 2 przedstawicieli Burmistrza. 

3. Wniosek o stypendium kieruje się do Burmistrza składając go w Urzędzie Miejskim na formularzu, którego 
wzór określa Załącznik nr 1 do Uchwały w terminach do 10 grudnia i do dnia 10 czerwca. 

4. Wniosek o stypendium może złożyć: 

1) zawodnik lub klub sportowy którego jest on członkiem, 

2) zawodnik niezrzeszony ubiegający się o stypendium. 

5. Stypendium  przyznawane  jest  na  okres  6 miesięcy  tj.  od  1 stycznia  do  30  czerwca  oraz  od  1 lipca  do  31 
grudnia w danym roku kalendarzowym. 

6. Stypendia przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Gminy. 

7. Komisja Stypendialna  rozpatruje  złożone wnioski na posiedzeniach  zwoływanych w terminach do dnia 20 
grudnia w celu rozpatrzenia wniosków na I półrocze oraz do dnia 20 czerwca w celu rozpatrzenia wniosków na II 
półrocze. Komisja pracuje w co najmniej 3osobowym składzie. 

8. Komisja Stypendialna ma prawo występowania do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień 
i informacji. 

9. Komisja Stypendialna przedkłada Burmistrzowi opinię w sprawie wniosków o stypendium oraz propozycje 
wysokości stypendium. 

10. Burmistrz  podejmuje  decyzje  w trybie  indywidualnych  rozstrzygnięć,  dla  których  nie  stosuje  się  trybu 
odwołania. 

11. Wypłata  stypendium  dokonywana  jest  w oparciu  o umowę  stypendialną  zawartą  z zawodnikiem  –  wzór 
umowy stypendialnej stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały. 

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

1) stale  zamieszkuje  na  terenie  Gminy  Drezdenko  i jest  członkiem  klubu  sportowego  mającego  siedzibę 
i działającego  na  terenie  Gminy  Drezdenko  lub  stale  zamieszkuje  na  terenie  Gminy  Drezdenko  i jest 
zawodnikiem niezrzeszonym, 
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2) stypendium może  być  przyznane  także  zawodnikowi,  który  stale  zamieszkuje  na  terenie  Gminy  Drezdenko 
i jest członkiem klubu niemającego siedziby w Gminie Drezdenko pod warunkiem, że w Gminie Drezdenko nie 
ma sekcji dyscypliny którą uprawia, 

3) uprawia  dyscyplinę  sportu  olimpijską,  paraolimpijską  lub  dyscyplinę  sportu  objętą  systemem 
współzawodnictwa  sportowego  prowadzonym  przez  ministra  sportu  i turystyki  oraz  realizuje  program 
szkolenia sportowego lub osiąga wysoki poziom sportowy w grach zespołowych, 

4) w  danym  roku  lub  roku  poprzedzającym  rok  złożenia  wniosku,  osiągnął  wysoki  wynik  sportowy  we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym tj.: 

a) zajął co najmniej miejsce od pierwszego do dziesiątego w mistrzostwach Polski, lub 

b) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub 

c) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub 

d) zajął  medalowe  miejsce  w innych  międzynarodowych  zawodach  sportowych,  w których  brali  udział 
zawodnicy z co najmniej 5 krajów, lub 

e) zajął  co  najmniej  miejsce  od  pierwszego  do  dziesiątego  w młodzieżowych  mistrzostwach  Polski  lub 
mistrzostwach Polski, 

5) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem i nie ukończył 25 lat, 

6) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu kwalifikowanego lub na podstawie umowy ze 
sponsorem; 

7) nie otrzymuje stypendium sportowego z budżetu państwa, z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego 
lub z klubu sportowego. 

2. Zawodnik nie spełniający warunków określonych w ust. 1 pkt 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg 
jego  dotychczasowej  działalności  sportowej  oraz  plany  startów  i przygotowań wskazują  na możliwość  osiągania 
w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

3. Zawodnik  nie  spełniający  warunków  określonych  w ust.  1 pkt  5 i  6 może  otrzymać  stypendium,  jeżeli 
wsparcie finansowe, które otrzymuje w momencie składania wniosku ze źródeł określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 nie 
przekracza łącznie kwoty 300 zł. miesięcznie. 

4. Warunki  określone w ust.  1   3 stosuje  się  odpowiednio  do  zawodników  biorących  udział w dyscyplinach 
zespołowych. 

§ 5. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do: 

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe, 

2) realizacji  przedłożonego  planu  startów  i przygotowań  i przedłożenia  informacji  kwartalnej  o realizacji 
programu szkolenia sportowego – wzór informacji kwartalnej stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały, 

3) kontynuowania nauki, 

4) godnego  reprezentowania  macierzystego  klubu  sportowego  i Gminy  Drezdenko  na  zawodach  sportowych 
organizowanych w ramach krajowego lub międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. 

§ 6. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach: 

1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji programu szkolenia, 

2) przerwania przez zawodnika nauki, 

3) ustania  członkostwa  w dotychczasowym  klubie  sportowym  i niewstąpienia  do  nowego  klubu  realizującego 
program szkolenia sportowego, 

4) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub klub sportowy, 
którego członkiem jest zawodnik, 

5) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie 
z regulaminem tego związku lub przez klub sportowy którego zawodnik jest członkiem, 
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6) naruszania  przepisów  antydopingowych  określonych  przez  krajowe  oraz  międzynarodowe  organizacje 
sportowe, 

7) nie przedłożenia kwartalnej informacji o realizacji programu szkolenia sportowego. 

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi na jego wniosek lub wniosek klubu sportowego, którego 
zawodnik  jest  członkiem,  po  ustaniu  przyczyny  jego  wstrzymania,  począwszy  od  miesiąca  następującego  po 
miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 

3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika i jego macierzysty klub sportowy. 

4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje. 

§ 7. 1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 

1) zawodnik zaprzestał realizacji programu szkolenia; 

2) zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany; 

3) zawodnik podpisał kontrakt zawodowy; 

4) zawodnik  z tytułu  uprawiania  tej  samej  dyscypliny  sportu,  co  dyscyplina  objęta  programem  szkolenia, 
otrzymuje  wynagrodzenie  lub  stypendium  sportowe,  o których  mowa  w §  4 ust.  1 pkt  5 i  6,  przekraczające 
kwotę 300 zł miesięcznie, 

5) zawodnik odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 

6) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów, 

7) zawodnik  naruszył  przepisy  antydopingowe  określone  przez  krajowe  oraz  międzynarodowe  organizacje 
sportowe, 

8) zawodnik osiągnął wiek 25 lat, 

9) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub 
ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy Drezdenko lub klubu sportowego, 

10) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

2. Cofnięcie  stypendium  następuje  począwszy  od  następnego  miesiąca  po  miesiącu,  w którym  powstały 
przyczyny określone w ust. 1. 

3. O cofnięciu stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika i jego macierzysty klub sportowy. 

4. Decyzja Burmistrza o cofnięciu stypendium jest ostateczna, tzn. nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Cofniętego stypendium nie można wznowić. 

§ 8. Stypendium wstrzymuje, wznawia i cofa Burmistrz w drodze decyzji. 

§ 9. 1. Stypendium  wypłacone  w oparciu  o nieprawdziwe  dane,  podlega  zwrotowi  na  rachunek  Gminy 
Drezdenko w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Burmistrza do zwrotu stypendium. 

2. Nie  dokonanie  zwrotu  stypendium  w terminie  wskazanym  w ust.1,  spowoduje  naliczenie  odsetek 
ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLIX/335/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie 
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. 

§ 12. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Stypendia sportowe mają na celu wsparcie finansowe dla zawodników, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz stale zamieszkują na terenie Gminy Drezdenko i są 
członkami klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie Gminy Drezdenko lub stale zamieszkują 
na  terenie Gminy Drezdenko  i są  zawodnikami  niezrzeszonymi.  Stypendia  sportowe mogą  być  przyznawane  na 
podstawie  uchwały  organu  stanowiącego  jednostki  samorządu  terytorialnego,  który  określa  w niej  szczegółowe 
zasady, tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, uwzględniając obowiązki zawodnika 
pobierającego stypendium oraz skutki ich niewykonywania. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2011 z dnia 25 października 2011 r.

WNIOSEK DO BURMISTRZA DREZDENKA O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2011 z dnia 25 października 2011 r.

UMOWA STYPENDIALNA

Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2011 z dnia 25 października 2011 r.

INFORMACJA KWARTALNA O REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODNIKA KLUBU
SPORTOWEGO LUB ZAWODNIKA NIEZRZESZONEGO

Zalacznik3.doc


Załącznik nr 1

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


                  (wnioskodawca )                                                                                       (data)

WNIOSEK


DO BURMISTRZA DREZDENKA


O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO


na okres od ....................... do ..........................


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


(imię i nazwisko)


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


         (data i miejsce urodzenia)                             (PESEL)                                           (NIP)

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


(adres zamieszkania)


Student /uczeń:


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


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


                                  (pełna nazwa szkoły /uczelni wraz z adresem i telefonem)


Klasa / rok: ......................


Opinia szkoły /uczelni:


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


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


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


Wybitne osiągnięcia w sporcie, w tym udział w olimpiadach, mityngach, turniejach                        i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.


		Lp.

		Nazwa imprezy


(olimpiady, zawodów)

		Miejsce

		Data

		Osiągnięcie



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Planowany program szkolenia, startów, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym


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

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

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

Uzyskana klasa sportowa …………………………...…………………………………………..

Nr i data przyznania licencji zawodniczej ...................................................................................

Zawodnik ….......................…………… otrzymuje/nie otrzymuje* wynagrodzenie w związku 

                                       (imię i nazwisko)

z uprawianiem sportu kwalifikowanego lub na podstawie umowy ze sponsorem, stypendium sportowe z budżetu państwa, z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego lub z klubu sportowego w wysokości …….. (słownie: …………………………….) zł miesięcznie.

Dotychczas otrzymywane stypendia, nagrody, wyróżnienia: 


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


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


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


Wnioskodawca:………………………………………………………………………..

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

                                                                                                          (podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

Zobowiązujemy się do składania:


1) w cyklu kwartalnym informacji o realizacji szkolenia ,


2) niezwłocznie w chwili wystąpienia, informacji o okolicznościach mających wpływ


      na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.

Oświadczamy, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym


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

                                                                                                              (podpis prezesa klubu i trenera)


W załączeniu kopie dokumentów potwierdzających uzyskany(e) wynik(i) i klasę sportową.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dotyczącym przyznania stypendium Burmistrza Drezdenka za osiągnięcia w sporcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.                      o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Drezdenko,   ...........................................         ……………………………………


                                             (data)                                            (czytelny podpis zawodnika)






Załącznik nr 2

UMOWA   

STYPENDIALNA


W dniu…………………....... w Drezdenku pomiędzy Burmistrzem Drezdenka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Drezdenko, a zawodnikiem ……………………….............., legitymującym się dowodem osobistym/legitymacją*  seria ............ nr ...................................., wydanym(ą) przez ..........................................................................................., zamieszkałym(ą) ………...............……………................................…………, uczniem /studentem/słuchaczem* …………… klasy /roku* ……………………………………... zwanym(ą) dalej Stypendystą, 

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1


Na podstawie Uchwały Nr ............... Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia ............... w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrz Drezdenka przyznaje Stypendyście miesięczne stypendium w wysokości ..............................na okres 6 miesięcy, począwszy od …………………… do …………………..(włącznie).


§ 2


Wypłata stypendium będzie dokonywana do ostatniego dnia każdego miesiąca, na który przyznane zostało stypendium, przelewem na konto nr.............................................................


§ 3


Zobowiązuje się Stypendystę do – o ile to możliwe – umieszczania logo Gminy Drezdenko na sprzęcie sportowym. Pozostałe obowiązki Stypendysty określone są w § 5 Uchwały.

§ 4


Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadkach określonych w § 6 Uchwały.

§ 5


Stypendium cofa się w przypadkach określonych w § 7 Uchwały.


§ 6


Wstrzymanie lub cofnięcie stypendium następuje w formie pisemnej.


§ 7


W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8


Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9


Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby przyznającego.


§ 10


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron.


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

              STYPENDYSTA                                                     BURMISTRZ DREZDENKA

…………………………………………

(opiekun prawny stypendysty niepełnoletniego)


________________________________


*niepotrzebne skreślić





Załącznik nr 3

Pieczęć klubu                                                                             Drezdenko, dn ………………..

INFORMACJA KWARTALNA

O REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODNIKA KLUBU SPORTOWEGO LUB ZAWODNIKA NIEZRZESZONEGO

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


(imię i nazwisko zawodnika)

REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA

miesiące: ……………………………………….. rok: …………

		Frekwencja 

w zajęciach

		Udział w meczach i zawodach


- realizacja planu przygotowań


i startów

		Postawa 

zawodnika



		

		

		





Zwolnienie lekarskie od ...............................do ..................................

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


               (podpis zawodnika)

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


                  (podpis trenera)                                                                    ( podpis prezesa klubu)





