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UCHWAŁA NR XX/159/2016
RADY MIASTA KRASNYSTAW
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych Miasta Krasnystaw za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie
sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych Miasta Krasnystaw za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym,
określone w Regulaminie stanowiącym złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej osiągającej
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwała Nr XXXVI/312/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 października 2014 r. w
sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Miasta
Krasnystaw za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z
2011 r. poz. 3614 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Edward Kawęcki
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Załącznik 1
do uchwały Nr XX/159/2016
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 24 listopada 2016 r.
Regulamin
określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych Miasta Krasnystaw za wysokie wyniki osiągnięte
we współzawodnictwie sportowym
§ 1. W celu wspierania osób szczególnie uzdolnionych sportowo oraz stworzenia warunków
i motywacji do osiągania jak najlepszych wyników sportowych ustanawia się stypendia
sportowe dla osób fizycznych za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie
sportowym.
§ 2. 1. Stypendium sportowe Miasta Krasnystaw, zwane dalej „stypendium", może być
przyznawane osobie fizycznej, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) osiągnęła wysokie wyniki w zawodach sportowych na szczeblu
międzynarodowym, krajowym lub międzywojewódzkim w sportach mających
szczególne znaczenie dla Miasta Krasnystaw;
2) zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego planu przygotowań (szkolenia)
obejmującego udział w zawodach sportowych przewidzianych w planie przygotowań
(szkolenia) w roku, na który zostanie przyznane stypendium.
2. Przez wysokie wyniki sportowe należy rozumieć:
1) zajęcie miejsca 1-8 w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy (grupy
wiekowe od juniora młodszego do seniora włącznie), reprezentowanie kraju podczas
Igrzysk Olimpijskich; członkostwo w drużynie, która osiągnęła lokatę 1-8
w Mistrzostwach Polski w grach zespołowych organizowanych przez odpowiedni
Polski Związek Sportowy (grupy wiekowe od juniora młodszego do seniora
włącznie);
2) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży (grupy wiekowe od juniora młodszego do seniora włącznie);
3) zajęcie miejsca 1-3 w Pucharze Polski lub w Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski (grupy wiekowe od juniora młodszego do seniora włącznie);
4) zajęcie miejsca 1-3 na Mistrzostwach Polski Młodzików lub na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, zaliczanych do systemu współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży.
3. Przez sporty mające szczególne znaczenie dla Miasta Krasnystaw należy rozumieć
olimpijskie dyscypliny sportowe, które są uprawiane w ramach stowarzyszeń i klubów
sportowych mających siedzibę na terenie Miasta Krasnystaw lub w których osoby fizyczne
niezrzeszone zamieszkałe na terenie Miasta Krasnystaw w roku poprzedzającym złożenie
wniosku lub w roku złożenia wniosku o stypendium sportowe osiągnęły wysokie wyniki
sportowe.
4. Stypendia przyznawane są z uwzględnieniem wyników sportowych uzyskanych
w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku złożenia wniosku.
5. Stypendium nie może być przyznane dwukrotnie za ten sam wynik sportowy.
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§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą złożyć :
1) stowarzyszenie lub klub sportowy, którego osoba fizyczna jest członkiem;
2) związki sportowe właściwe dla danego sportu;
3) osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o stypendium, a w przypadku osób
niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Krasnystaw
w terminie do 31 stycznia roku na który stypendium ma być przyznane.
3. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja powołana zarządzeniem
Burmistrza Krasnegostawu, określającym jej skład osobowy i tryb działania.
4. Komisja przedkłada Burmistrzowi Krasnegostawu listę kandydatów do stypendium
wraz z opinią.
5. Wniosek o przyznanie stypendium stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
powinien być szczegółowo udokumentowany i umotywowany oraz powinien zawierać:
1) informacje o wnioskodawcy;
2) dane osobowe kandydata do przyznania stypendium sportowego;
3) informację o osiągnięciach sportowych;
4) program przygotowań (szkolenia) na kolejny rok.
6. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kopie dokumentów
potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
7. W danym roku na podstawie niniejszej uchwały jednej osobie może być przyznane
tylko jedno stypendium sportowe.
§ 4. Przyznanie i pozbawienie stypendium następuje w drodze decyzji administracyjnej
Burmistrza Krasnegostawu.
§ 5. 1. Stypendia przyznaje się w formie pieniężnej na czas określony, nie dłuższy niż 12
miesięcy roku, na który stypendium zostanie przyznane.
2. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi maksymalnie 500 zł,
z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe na szczeblu międzynarodowym –
do 100 % maksymalnej kwoty;
2) dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe na szczeblu krajowym –
do 75 %maksymalnej kwoty;
3) dla zawodników osiągających wysokie wyniki na szczeblu międzywojewódzkim –
do 40 % maksymalnej kwoty.
§ 6. 1. Osoba fizyczna może zostać pozbawiona stypendium sportowego w sytuacji:
1) braku realizacji przedłożonego programu przygotowawczego (szkoleniowego);
2) odmowy udziału w zawodach sportowych z nieuzasadnionych przyczyn;
3) zakończenia kariery sportowej;
4) nałożenia kary dyscyplinarnej przewidzianej w statucie danego związku
sportowego lub skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego;
5) nagannego i niegodnego zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego
godzącego w dobre imię Miasta Krasnystaw lub stowarzyszenia i klubu sportowego.
6) stosowania dopingu potwierdzonego ostateczną decyzją Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie;
7) utraty praw zawodnika, licencji lub innych uprawnień umożliwiających udział we
współzawodnictwie sportowym.
2. Pozbawia się stypendium od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiły
okoliczności wskazane w ust. 1.
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§ 7. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Burmistrza
Krasnegostawu o okolicznościach będących podstawą pozbawienia stypendium sportowego.
§ 8. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów oraz informacja
o osiągniętych wynikach podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Miasta Krasnystaw oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/159/2016
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 24 listopada 2016 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej osiągającej wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy: ...................................................................

2. Adres:
Ulica ......................................................................................... nr ..
Kod pocztowy ............................. Miejscowość ...............................
Nr telefonu

...................................................................................

Fax .......................................................... e-mail..............................
Telefon kontaktowy ..........................................................................
3. Status prawny organizacji /data rejestracji, nr rejestru lub wpisu /:

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO

1. Nazwisko i imię ...............................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................
3. Adres zamieszkania .........................................................................................
4. Imiona rodziców ..............................................................................................
5. PESEL..............................................................................................................
6. NIP ...................................................................................................................
7. Nr rachunku bankowego wskazany przez zawodnika ......................................
8. Uprawiana dyscyplina (konkurencja).
9. Kategoria wiekowa .............................
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10. Klasa sportowa ....................................
11. Uczeń / student (nazwa szkoły):

12. Nazwisko i imię trenera klubowego..........................................................................
13. Proponowany okres przyznania stypendium
III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH W ROKU .................................................

1. Wymienić uzyskane miejsce w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawodów:

2. Przynależność do kadry narodowej/wojewódzkiej:.
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IV. Program przygotowań (szkolenia ) na rok
Oświadczam, że będę realizował program przygotowań ( szkolenia ) określony w pkt. IV
niniejszego wniosku oraz będę uczestniczył w zawodach sportowych objętych tym
programem.

….........................................................
podpis zawodnik

(pieczęć wnioskodawcy)

(podpisy i pieczęcie uprawnionych
przedstawicieli wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dotyczącym
przyznania stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

( data, czytelny podpis zawodnika)

Załączniki:

