
Uchwała Nr XX/181/12
Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 30 października 2012 roku

 
w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
                 współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz .U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,- z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr  
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.  
1457, z 2006 r. Nr O, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr  
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,  
poz. 113, Nr 117,.poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012, poz. 567), art. 31 
ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857,  Nr 151, poz. 1014, z  
2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i poz. 1241, z 2012 r. poz.490) -  
Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:
  
§ 1. 1.Ustala  regulamin  przyznawania  stypendiów  w  gminie  Nowogard  w  dziedzinie   sportu, 
zwany dalej „regulaminem".
2.Wysokość   środków   finansowych  przeznaczonych  na  stypendia   będzie corocznie  określana
          w uchwale budżetowej.

§ 2. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania  stypendiów
       za osiągnięcie  wysokich  wyników  sportowych  z  uwzględnieniem obowiązków zawodnika
       pobierającego stypendium oraz skutkami ich niewykonania.

§ 3. 1. Zawodnik, aby otrzymać stypendium, powinien posiadać wysokie lub o niewymiernym
           charakterze osiągnięcia sportowe oraz:
1) być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie,
2) być mieszkańcem gminy Nowogard  lub reprezentować barwy Nowogardu;
3) godnie reprezentować gminę Nowogard.
2. Za  wysokie osiągnięcia  sportowe  przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych
    we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w kategorii seniorów lub juniorów, 
    w szczególności:
1) w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
2) w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,
3) akademickich mistrzostw świata i uniwersjad letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze
     Europy,
4) w mistrzostwach Polski.

3. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze uważa się niezwykle
     rzadkie dokonania sportowe, w szczególności samotny rejs żeglarski dookoła świata, zdobycie
     trudnego szczytu górskiego lub jaskini.

§ 4. Osiągnięcia  sportowe   muszą  być  potwierdzone   przez   właściwy   związek  sportowy  lub
      organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.
§ 5.1. Stypendia przyznaje Burmistrz Nowogardu na wniosek:



1) zawodnika,
2) organizacji lub instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
     w gminie Nowogard,
3) komisji Rady Miejskiej  w Nowogardzie  właściwej do spraw kultury fizycznej i sportu,
4) związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, o których
     mowa w § 4,
5) klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik,
2. Wnioski o stypendia powinny zawierać:
1) dane osobowe kandydata, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania 
     oraz nazwę szkoły, uczelni lub zakładu pracy, 
2) dane dotyczące klubu sportowego, w tym nazwę i adres siedziby,
3) dane dotyczące dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciach, za które ma być
     przyznane stypendium,
4) uzasadnienie, zawierające wyszczególnienie osiągnięć sportowych wraz z dokumentacją,
5) oświadczenie o sytuacji materialnej i ponoszonych kosztach uczestnictwa w przygotowaniach 
     i współzawodnictwie sportowym,
6) wyrażenie zgody  na  zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej
     wiadomości faktu przyznania stypendium.

§ 6. Wnioski składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego przyznanie
        stypendium. 

§ 7.1. Stypendia przyznawane  są  zawodnikom,  o których  mowa w § 3 lub objętych programem
przygotowań   do   igrzysk  olimpijskich,  mistrzostw  świata,   Europy,   w  tym  dla  osób 
niepełnosprawnych,  opracowanym  przez  właściwy  związek  sportowy  lub  organizację 
zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych i zawodnicy ci zobowiązali się do udziału   w tych 
zawodach.

2.Wysokość stypendium wynosi do 1000 złotych miesięcznie.
3. Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 1 rok i wypłacane jest w okresach

miesięcznych.

§ 8.1. Zawodnikowi można wstrzymać lub pozbawić go stypendium.
2. Zawodnikowi wstrzymuje się stypendium w sytuacji, gdy:
1) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych,
2) został zawieszony w prawach zawodnika.
3. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi od pierwszego dnia miesiąca następującego
    po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania.
4. Zawodnika pozbawia się stypendium w sytuacji, gdy:
1) zaprzestał uprawiania sportu,
2) samowolnie przerwał realizację programu szkoleniowego,
3) utracił status zawodnika,
4) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno-moralne,
5) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę.

5. Burmistrz wstrzymuje lub pozbawia zawodnika stypendium na uzasadniony wniosek
    wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy.
6. Organ  wnioskujący zobowiązany  jest  do  niezwłocznego informowania burmistrza o wszelkich
     okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie zawodnika
      stypendium.
7.W przypadku stwierdzenia przez organ udzielający stypendium, że wstrzymanie stypendium

nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, może ono być wypłacone za cały okres 
wstrzymania.



§ 9. Decyzję  przyznającą  stypendium  wręcza   burmistrz  lub  upoważniona   przez   niego  osoba
       w czasie:  Dnia Nowogardu,  sesji Rady Miejskiej lub innych ważnych uroczystości gminnych
       czy sportowych. 

§ 10. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 11. Wnioski o stypendia na 2013 rok składa się w terminie do 31 stycznia 2013 roku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
         Województwa Zachodniopomorskiego.

                Przewodniczący Rady

                     Antoni Bielida



Uzasadnienie   

Przepisy prawne umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego przyznawanie stypendiów dla 
zawodników osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  we współzawodnictwie  międzynarodowym 
lub krajowym. Dla zawodników posiadających licencję zawodnika i osiągających wysokie wyniki 
sportowe  w  międzynarodowym  współzawodnictwie  sportowym  lub  w  krajowym 
współzawodnictwie  sportowym  ustawa  o  sporcie  kwalifikowanym  przewiduje  możliwość 
przyznawania stypendiów sportowych (art. 35 ust. 1). Natomiast dla zawodników nieposiadających 
licencji  zawodnika  i  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  we  współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym taką możliwość określa ustawa o kulturze fizycznej, w tym w 
zakresie stypendiów sportowych (art. 22 ust. 1).
W  celu  wspierania  i  uhonorowania  osiągających  niewymierne  i  wybitne  wyniki  sportowe 
zwodników zamieszkałych na terenie gminy Nowogard lub reprezentujących kluby z terenu naszej 
gminy  proponuję stworzyć możliwość ich wspierania finansowego poprzez udzielanie stypendiów.
Proszę o przyjęcie projektu uchwały.

Opracowała:                                                                                                 Zatwierdzam
sekretarz gminy                                                                                            Przewodniczący Rady

A.Biegańska-Sawicka                                                                                     Antoni Bielida




