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z dnia 25stycznia 2011 r. 

REGULAMIN 

przyznawania, wstrzymywania i cofania  

stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin 
 

 

§1 

 

1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, mogą być przyznawane przez Burmistrza 

Miasta Dęblin zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

2. Stypendia sportowe przyznawane są maksymalnie na okres 12 miesięcy i mają charakter 

uznaniowy. 

3. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a) posiada minimum I klasę sportową w sportach indywidualnych lub jest członkiem zespołu 

najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych: jest reprezentantem Polski  

i reprezentował Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich, zajął miejsca I-III w Mistrzostwach 

Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy lub miejsce od I do III 

w Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

i Mistrzostwach Polski Juniorów, lub zakwalifikuje się do udziału w igrzyskach 

olimpijskich, mistrzostwach świata albo mistrzostwach Europy; 

b) zamieszkuje na stałe w granicach administracyjnych Miasta Dęblin;  

c) nie otrzymuje stypendium sportowego wypłacanego przez klub sportowy, które jest 

finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu miasta Dęblin; 

d) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega powszechnie 

obowiązujących norm społecznych. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Dęblin, 

stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być szczegółowo umotywowany  

i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć sportowca.  

3. Wnioski według załączonego wzoru należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być złożony w bieżącym roku  

w terminie do 15 marca na 2011 rok oraz do 15 grudnia na 2012 rok. W kolejnych latach 

wnioski należy składać do 15 grudnia danego roku. 

5. Uprawnieni do składania wniosków: 

a) kluby i organizacje sportowe, 

b) trenerzy, 

c) zawodnicy lub opiekunowie prawni, 

d) dyrektorzy szkół, 

e) nauczyciele wychowania fizycznego. 

6. W przypadku braków formalnych, wnioskodawca może być wezwany do ich uzupełnienia  

w terminie 14  dni liczonych od dnia składania wniosków.  

7. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego 

przyznaniem. 
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§ 3 

 

1. Złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje komisja ds. stypendiów 

sportowych powoływana corocznie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin. W skład Komisji 

Burmistrz może powołać: 

a) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Dęblin, w tym: przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury i Kultury Fizycznej, 

b) dwóch przedstawicieli Wydziału Urzędu Miasta Dęblin właściwego ds. kultury fizycznej  

i sportu, 

c) przedstawiciela klubu lub organizacji sportowej działającej na terenie Dęblina, 

d) w uzasadnionych przypadkach, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną 

wiedzę z zakresu danej dziedziny sportu. 

2. Udział w pracach komisji ma charakter społeczny. 

3. Komisja ds. stypendiów opiniuje przyznane wnioski oraz proponuje wysokość stypendiów dla 

poszczególnych zawodników, biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy oraz znaczenie 

danego sportu dla miasta. 

4. Opinia komisji ds. stypendiów nie ma charakteru wiążącego dla Burmistrza Miasta Dęblin. 

 

§ 4 

 

1. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Dęblin. 

2. Stypendium przyznawane jest na okres roku kalendarzowego, z uwzględnieniem wyników 

uzyskanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.  

3. Roczne stypendium może wynieść od 1 000 zł do 3 800 zł. 

 

§ 5 

 

1. Wypłata stypendium może być wstrzymana na wniosek Wydziału Urzędu Miasta Dęblin 

właściwego ds. kultury fizycznej i sportu w przypadku, jeśli zawodnik: 

a) został zdyskwalifikowany lub została na niego nałożona kara dyscyplinarna przez Polski 

Związek Sportowy, Okręgowy Związek Sportowy lub stowarzyszenie, którego stypendysta 

jest członkiem, 

b) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego,  

c) zaprzestał startów lub treningów,  

d) podpisał kontrakt zawodowy. 

2. Wypłatę stypendiów sportowych wstrzymuje się na czas trwania przyczyn wymienionych  

w pkt 1. 

3. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została 

udokumentowana orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnioną przychodnię lekarską, 

może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez  

3 miesiące, a w szczególnych przypadkach do końca okresu, na który stypendium zostało 

przyznane. 

4. Wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek samego zawodnika, po ustaniu 

przyczyn wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym wniosek został złożony. 

5. Zawodnika pozbawia się stypendium sportowego po upływie dwóch miesięcy od daty 

wstrzymania stypendium, o ile nie zachodzą powody do wznowienia jego wypłaty, a także  

w przypadkach, gdy zawodnik: 

a) z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał treningów i startów, 
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b) decyzją właściwego organu został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 

c) rażąco naruszył przepisy obowiązującego prawa, 

d) nie zamieszkuje na stałe w granicach administracyjnych Dęblina. 

6. Utrata praw do pobierania stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu powstania okoliczności określonych w pkt  1 i 6. 

7. Decyzję w sprawie wypłaty, wstrzymania, wznowienia i pozbawienia zawodnika stypendium 

podejmuje Burmistrz Miasta Dęblin. 

 

§ 6 

 

1. Decyzja Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie przyznania lub wstrzymania wypłaty 

stypendium sportowego doręczana jest zainteresowanemu zawodnikowi. 

2. Wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć 

kwoty określonej na ten cel w budżecie Miasta Dęblin. 

3. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników podlega 

ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek 

bankowy Urzędu Miasta Dęblin wskazany w umowie. 

5. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium 

przechowuje się w Wydziale właściwym ds. kultury fizycznej i sportu Urzędu Miasta Dęblin. 

 

 

 

 

 

 


