UCHWAŁA NR XXVIII/184/2016
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. . o sporcie (Dz. U. z
2016 r. poz. 176.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami są przyznawane przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów oraz ich wysokość określa niniejsza uchwała.
§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Iwonicz Zdrój - zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubie sportowym.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej
dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który:
a) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski lub
b) został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, lub
c) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub
d) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
e) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy
z co najmniej 5 krajów,
3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego
dotychczasowej działalności sportowej i plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w
przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach
drużynowych.
§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego, w którym jest on
zrzeszony.
2. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta ze stypendystą.
3. Stypendysta w czasie trwania umowy zobowiązuje się do wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swojego
wizerunku na cele promocyjne Gminy Iwonicz-Zdrój.
4. Wniosek winien zawierć informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do
wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy oraz dokumenty
potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Gminy w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej.
2. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy, wskazany przez Burmistrza
pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami kultury fizycznej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, radni –
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej.
3. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Rady, który kieruje jej pracami.
§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy.
2. Stypendium wynosi od 100 do 500 zł miesięcznie i jest wypłacane przez Burmistrza Gminy w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
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3. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno stypendium przyznawane na podstawie niniejszej uchwały w okresie
wymienionym w ust. 1.
§ 6. 1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 31 października każdego roku kalendarzowego.
2. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do końca listopada.
3. Burmistrz wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w terminie do 30 dni po
uchwaleniu budżetu Gminy.
§ 7. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i
przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania i promowania Gminy Iwonicz – Zdrój.
§ 8. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów,
2) zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,
3) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego związku
sportowego,
4) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.
3. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu płatności.
§ 9. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik został dożywotnio zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
4) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub
ogólnie przyjętymi obyczajami, naruszył dobre imię Gminy lub klubu sportowego.
§ 10. Stypendium wstrzymuje, wznawia i cofa Burmistrz Gminy w drodze decyzji.
§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Józef Sowiński
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______________________
/data złożenia wniosku/

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
________________________________________________________________________________________
/imię, imiona, nazwisko kandydata do stypendium/
________________________________________________________________________________________
/adres zamieszkania, telefon kandydata do stypendium/
________________________________________________________________________________________
/Nr dowodu osobistego, wydany w dniu/
_______________________________
/Pesel/

_______________________________
/NIP/
_______________________________
/podpis kandydata do stypendium/

Uzupełnienie wniosku w przypadku niepełnoletnich uczniów
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

/imię, nazwisko, adres zamieszkania,

/imię, nazwisko, adres zamieszkania,

telefon opiekuna prawnego kandydata

telefon opiekuna prawnego kandydata

do stypendium/

do stypendium/

_________________________
/Nr dowodu osobistego, wyd., w dniu/

___________________________
/Nr dowodu osobistego, wyd., w dniu/

_________________________

___________________________

/Pesel/

_________________________
/NIP/

_________________________

___________________________

/Pesel/

/NIP/

___________________________

/podpis/

/podpis/

Klub sportowy /pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem/:

Należy wypełnić w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem:
Pełna nazwa szkoły lub uczelni /wraz z adresem i telefonem/:
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Klasa/rok:
Opinia szkoły/uczelni /proszę dołączyć informacje w formie załącznika do wniosku/
Wybitne osiągnięcia w sporcie, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach, turniejach
i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku
(wzór - proszę dołączyć informacje w formie załącznika do wniosku):
Lp.

Nazwa imprezy
/olimpiady,
zawodów.../

Miejsce
/olimpiady,
zawodów.../

Kategoria /niepotrzebne skreślić/:

Data
/olimpiady,
zawodów.../

Dyscyplina

Osiągnięcie /miejsce.../

junior młodszy lub kadet, junior, senior

Uzyskana klasa sportowa:
Dotychczas otrzymane stypendia:

Wnioskodawca:

..............................................................................
podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium
sportowego przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz.922)

...................................... ……….
miejscowość, data

.....................................................
podpis zawodnika

Opinia Komisji Stypendialnej /Komisja wypełnia po złożeniu wniosku/
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...............................................

podpis Przewodniczącego Komisji

Decyzja Burmistrza:

...............................................
podpis Burmistrza

1.

Wszystkie strony wniosku
zdekompletowanie wniosku.

należy

2.

Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki kandydata w okresie
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, poświadczone za zgodność z oryginałem
oraz plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy.

3.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w
Biurze Obsługi Mieszkańca, przy Al. Słonecznej 28.
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