
UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania  stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się regulamin ustalający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za 
osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium dla zawodnika, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. 

Stypendia przyznawane są ze środków budżetu Gminy Brzesko.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/261/2017

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 8 maja 2017 r.

Regulamin ustalający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 
sportowe

§ 1.

Niniejsze zasady określają stypendia sportowe dla zawodników zwane dalej stypendiami za osiągnięte wyniki 
sportowe.

§  2.

1. Ustanawia się stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach lub konkurencjach objętych programem ogólnopolskiego 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, corocznie 
ogłaszanego przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

§ 3.

Stypendium może być przyznane raz w danym roku kalendarzowym i może być wypłacane w ratach 
miesięcznych.

§ 4.

Stypendium może otrzymać zawodnik reprezentujący Gminę Brzesko lub klub sportowy z terenu Gminy 
Brzesko.

§ 5.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące warunki:

1. Spełnia przynajmniej jedno kryterium sportowe wymienione w § 6.

2. Wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega powszechnie obowiązujących norm 
społecznych.

§ 6.

1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który ukończył 14 lat i spełnia przynajmniej jedno z poniższych 
kryteriów:

1) jest medalistą Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;

2) reprezentował Kraj podczas Igrzysk Olimpijskich;

3) jest medalistą Mistrzostw Polski Seniorów;

4) reprezentował Polskę na zawodach międzynarodowych będąc członkiem kadry narodowej;

5) jest członkiem drużyny, która osiągnęła lokatę 1-8 w Mistrzostwach Polski organizowanych przez odpowiedni 
Polski Związek Sportowy, spośród 4 dyscyplin - piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna i koszykówka;

6) jest medalistą Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;

7) jest członkiem kadry województwa;
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2. W grach zespołowych stypendium może otrzymać maksymalnie 150% składu osobowego zawodników 
występujących na boisku zgodnie z regulaminem dyscypliny.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których 
mowa w ust. 1, zawodnikowi przysługuje stypendium za najwyższe osiągnięcie.

§ 7.

Wysokość stypendium ustala się następująco:

1) 2000 - 5000 zł - za osiągnięcia z § 6 ust. 1 pkt 1-3;

2) 500 - 2000 zł - za osiągnięcia z § 6 ust. 1 pkt 4-7;

§ 8. 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz nagrody może wystąpić trener, zawodnik, stowarzyszenie 
kultury fizycznej lub klub sportowy, w którym zawodnik występuje.

2. Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok składa się w Urzędzie Miejskim w Brzesku w terminie do 
31 stycznia każdego roku. W roku 2017 wnioski można składać w terminie do 30 czerwca.

§ 9. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza 
Brzeska, określającym jej skład osobowy i tryb działania.

2. Komisja składa się z 5 osób w tym dwóch wybranych przez Radę Miejską i jest powołana na okres kadencji 
Rady Miejskiej.

3. Komisja przedkłada Burmistrzowi Brzeska listę kandydatów do stypendiów wraz z opinią, o której mowa 
w ust. 1, oraz propozycją wysokości stypendiów i ilości rat, w których będzie ono wypłacane.

§ 10.

1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Brzeska.

2. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendia sportowe, ogłaszany jest zarządzeniem Burmistrza Brzeska.

§ 11.

Burmistrz Brzeska może wstrzymać wypłatę stypendium w przypadku gdy zawodnik:

1) zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego,

2) zakończy karierę sportową,

3) zostanie zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika przez polski związek sportowy, klub lub 
stowarzyszenie kultury fizycznej,

4) w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 12.

Stowarzyszenie kultury fizycznej lub klub sportowy ma obowiązek niezwłocznie pisemnie zawiadomić 
Burmistrza Brzeska o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 11.

§ 13.

Wniosek o przyznanie stypendium, nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:

1) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

2) złożenia wniosku po terminie,

3) nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełnienia.

§ 14.
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1. Wniosek należy wypełnić pismem komputerowym lub drukowanym (czytelnym).

2. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub ich kserokopie.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/261/2017

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 8 maja 2017 r.

WNIOSEK

Załącznik nr 2

Data złożenia wniosku ……………………………………………………………

Nr wniosku………………

Burmistrz Brzeska 

WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika w 20…… r.

I.   INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. Pełna nazwa wnioskodawcy (jeżeli istnieje numer właściwego rejestru lub ewidencji)

2. Adres, telefon kontaktowy:

II.   DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 

1. Nazwisko i imię                                                          2. Data i miejsce urodzenia

3. Adres zamieszkania  

4. PESEL                                                     5. NIP  

5. Imiona i nazwiska rodziców 

6. Nr rachunku bankowego

7. Uprawiana dyscyplina i konkurencja          8. Kategoria wiekowa

9. Nazwisko i imię trenera
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10. Stypendia sportowe lub inne wynagrodzenie pobierane ze środków Gminy Brzesko  przez zawodnika 
w roku składania wniosku – podać  wysokość, czas przyznania, przez kogo przyznane:

III.   INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA w 20….…r. 

1. Wymienić osiągnięcia sportowe określone w § 6 ust. 1 regulaminu.

2. Inne, znaczące informacje o zawodniku, jego przygotowaniach i planach sportowych.

3. Opinia trenera potwierdzająca osiągnięcia sportowe

………………………………………….
Data i podpis

Oświadczam (-y), że:

1) w zakresie związanym z procedurą przyznawania stypendiów oraz nagród, w tym  z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów

informatycznych, wyrażam (-y) zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 992);

2) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym                          
i faktycznym.

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

(data i czytelny podpis zawodnika)                             (data, podpis i pieczątka wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku zawodnika niepełnoletniego)

IV.   OPINIA  KOMISJI 

V.   DECYZJA  BURMISTRZA BRZESKA 
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Załączniki: 

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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