UCHWAŁA Nr …./2015
RADY MIEJSKIEJ W Książu Wlkp.
z dnia ….. 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715 ze zm.) Rada Miejska w Książu
Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium.
1. Ustanawia się stypendia sportowe zwane dalej „stypendium” dla zawodników, którzy
osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, zamieszkujących
na terenie Gminy Książ Wlkp.
2. Stypendium przyznaje zawodnikom Burmistrz Książa Wlkp. po zasięgnięciu opinii
Komisji Stypendialnej.
3. Stypendia sportowe mogą otrzymać zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące
kryteria:
1) uprawiają dyscyplinę sportu objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk
Paraolimpijskich w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior,
2) zamieszkują na terenie Gminy Książ Wlkp.,
3) osiągnęli znaczący wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym,
4) nie otrzymują stypendium sportowego finansowanego przez klub sportowy, w ramach
dotacji uzyskanych z budżetu gminy.
4. Osiągnięcie znaczącego wyniku sportowego, o którym mowa w ust. 3 lit. pkt. 4 oznacza,
że do otrzymania stypendium uprawniony jest zawodnik, który w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających termin składania wniosków wskazany w § 3 ust. 3:
1) był reprezentantem Polski w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach
Paraolimpijskich,
2) był reprezentantem Polski w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata w kategorii
junior, młodzieżowiec lub senior,
3) był reprezentantem Polski w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy w kategorii
junior, młodzieżowiec lub senior,
4) zajął miejsca od I do VI w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski w kategorii junior,
młodzieżowiec lub senior,
5) zajął miejsca od I do VI w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w Igrzyskach
Olimpijskich Młodzieży,
6) został powołany do kadry narodowej Polski w kategorii junior, młodzieżowiec lub
senior.
§ 2. Wysokość stypendiów.
1. Wysokość środków na stypendia określa się corocznie w uchwale budżetowej.
2. Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Wysokość stypendium wynosi 150 zł brutto miesięcznie.
§ 3. Tryb przyznawania stypendium.
1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego lub właściwego
związku sportowego.

2. Wniosek powinien zawierać informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach
zawodnika, w szczególności:
1) dane osobowe zawodnika i dane wnioskodawcy,
2) informację o znaczących wynikach w okresie ostatnich 12 miesięcy,
3) plan startów i szkoleń obejmujący okres wnioskowanego stypendium,
4) dane wnioskodawcy,
5) oświadczenie o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Książa
Wlkp. o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub
pozbawienie stypendium.
3. Wniosek o stypendium składa się w terminie od dnia 01stycznia do 31 stycznia.
4. Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez zawodnika znaczącego wyniku
sportowego,
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu/związku sportowego,
który składa wniosek.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku wzywa się wnioskodawcę do
ich uzupełnienia w ciągu 14 dni. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym
terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia również w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) rezygnacji wnioskodawcy z wystąpienia o przyznanie stypendium.
8. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna na posiedzeniu
w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
9. Decyzję o przyznaniu zawodnikowi stypendium podejmuje Burmistrz Książa Wlkp.
w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania wniosków, po zasięgnięciu opinii
Komisji Stypendialnej.
10. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
11. Stypendium jest wypłacane w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.
§ 4. Tryb pozbawiania stypendium.
1. Burmistrz Książa Wlkp. pozbawia przyznanego stypendium zawodnika jeżeli:
1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego,
2) został zawieszony w prawach zawodnika,
3) odmówił udziału w treningach lub zawodach,
4) zaprzestał uprawiania sportu,
5) zmienił adres zamieszkania poza teren gminy.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z powodu czasowej
niedyspozycji zdrowotnej, potwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, związanej
z udziałem w zawodach lub z realizacją programu przygotowań, stypendium jest
wypłacane zawodnikowi przez okres niedyspozycji, nie dłuższy niż 3 miesiące.
3. Klub sportowy, właściwy związek sportowy składający wniosek o stypendium lub
zawodnik są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności,
o których mowa w ust. 1.
4. Stypendium przyznane i wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Województwa

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania

i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte
wyniki sportowe
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715 ze
zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować stypendia sportowe dla osób
fizycznych za osiągnięcia sportowe.
Zaproponowana uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Stwarza tym
samym możliwość wyrażenia uznania i podziękowania zawodnikom zamieszkującym na terenie
Gminy Książ Wlkp., którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Przyznanie stypendiów sportowych utalentowanym zawodnikom będzie dla nich dodatkową
motywacją do uzyskiwania jeszcze lepszych wyników sportowych, co może mieć pozytywny wpływ
na rozwój ich dalszej kariery sportowej i jednocześnie przyczyni się do promocji Gminy Książ Wlkp.
W związku powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

