UCHWAŁA NR XXV/228/2012
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność
sportową
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 15911) ) oraz art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 8572) ) Rada Miejska w Nowej Dębie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1)szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów wyróżniających się w działalności
sportowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2)wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego i nagrody, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Serafin

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180 poz. 1111, Nr 223
poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr
40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012
r. poz. 567

2)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014 , z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr
185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/228/2012
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 29 października 2012 r.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów wyróżniających się
w działalności sportowej
§ 1. 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami oraz nagrody dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów wyróżniających się w działalności
sportowej.
2. Ustanowienie okresowych stypendiów sportowych ma na celu:
1)promowanie idei sportu oraz zdrowego stylu życia,
2)pomoc w podnoszeniu poziomu wyszkolenia, formy sportowej lub kontynuacji startów,
3)promowanie osiągnięć sportowych.
3. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem rzeczowym lub pieniężnym i ma na celu docenienie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym oraz trenerów zasłużonych w osiąganiu tych wyników i wyróżniających się w działalności
sportowej.
4. Wysokość miesięcznego stypendium oraz nagród uzależniona jest od wielkości środków
finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok, z uwzględnieniem osiągniętego wyniku
sportowego i znaczenia danego sportu dla gminy Nowa Dęba.
§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1)zawodniku – należy przez to rozumieć osobę uprawiającą określoną dyscyplinę sportu i spełniającą
jedno z poniższych kryteriów:
a) posiadanie licencji zawodnika, przyznanej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o sporcie,
b) nie posiadanie licencji zawodnika, ale jego status jest określony w ustawie o sporcie.
2)trenerze – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski lub
instruktorski uzyskany według przepisów odrębnych i szkoląc zawodnika, przyczyniła się do uzyskania
przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
3)wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć w szczególności:
a) uzyskanie przez zawodnika klasy mistrzowskiej międzynarodowej na zawodach objętych
kalendarzem sportowym właściwego związku sportowego,
b) uzyskanie w Mistrzostwach Polski
indywidualnych lub zespołowych,

w kategorii

seniorów

miejsc

od

1 do

16

w sportach

c) uzyskanie kwalifikacji olimpijskich,
d) powołanie do kadry Polski lub Podkarpacia w różnych kategoriach wiekowych,
e) uzyskanie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w dyscyplinach olimpijskich:
- zajęcie miejsca 1-16 w Igrzyskach Olimpijskich,
- zajęcie miejsca 1-16 w mistrzostwach Świata Seniorów
- zajęcie miejsca 1-16 w zawodach Pucharu Świata
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Świata Juniorów,
——————————————————————————————————————————————————————————————
Id: C7A24AD5-8B56-4C94-BBEA-9B05D00821FC. Podpisany
Strona 1

- zajęcie miejsca 1-8 na Uniwersjadzie,
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Seniorów,
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Juniorów,
- zajęcie miejsca 1-8 w Pucharze Kontynentalnym,
- zajęcie miejsca 1-6 w Mistrzostwach Polski seniorów lub młodzieżowców,
- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskich Zawodach Dzieci/Finał, Pucharze Polski/Finał,
f) uzyskanie szczególnych osiągnięć sportowych w dyscyplinach nieolimpijskich nie mieszczących się
w kryteriach, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. e,
g) inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową w zakresie współzawodnictwa dzieci
i młodzieży, bądź w szczególny sposób promujące Gminę Nowa Dęba.
§ 3. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą
współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz spełnia jednocześnie następujące
warunki:
1)jest zrzeszony w stowarzyszeniu lub klubie sportowym działającym na terenie gminy Nowa Dęba,
2)uprawia olimpijską dyscyplinę sportu,
3)do chwili przyznania stypendium nie ukończył 21 lat, a jeżeli kształci się w szkole, do czasu
ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat,
4)cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzega obowiązujące przepisy sportowe
w danej dyscyplinie sportu.
2. Nagrodę może otrzymać zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 4.
3. Nagrodę może otrzymać trener, który:
1)przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym,
2)reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.
§ 4. 1. Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendium oraz przyznawanie nagród należy do
kompetencji burmistrza.
2. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu nagród lub stypendiów burmistrz zasięga opinii właściwej
komisji Rady Miejskiej w Nowej Dębie i Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
3. Opinia, o której mowa w ust. 2 winna zawierać propozycję kwot nagród i stypendiów oraz okres
udzielenia stypendiów.
3. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski kompletne, złożone w terminie.
4. Wnioski niekompletne nie podlegają uzupełnieniu. O wadliwości wniosku wnioskodawca zostanie
powiadomiony pisemnie.
5. Komisja Rady Miejskiej i Rada Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba opiniują również sprawy
o wstrzymanie i pozbawienie stypendium.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody mogą składać:
1)stowarzyszenia i kluby sportowe działające na terenie gminy Nowa Dęba,
2)jednostki organizacyjne gminy, których działalność obejmuje zadania z zakresu sportu,
3)zawodnik zainteresowany otrzymaniem stypendium lub nagrody,
4)właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy.
2. Złożenie
przyznaniem.

wniosku

o przyznanie

stypendium

lub

nagrody

nie

jest

równoznaczne

z jego
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§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta
i Gminy Nowa Dęba w terminach do:
1)30 czerwca,
2)31 grudnia.
2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni od upływu terminów określonych w ust. 1.
§ 7. 1. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekroczyć 25%, a nagrody 75 %
minimalnego wynagrodzenia (brutto) ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania stypendium lub
nagrody.
2. Nagroda może być przyznana najwyżej jeden raz w roku.
3. Stypendium może być przyznane, co najmniej na kwartał i nie dłużej niż na rok.
4. Wypłata stypendium następuje w danym roku budżetowym, w miesięcznych ratach.
5. Przyznane stypendium nie podlega rewaloryzacji i wypłacane jest z góry do dnia 10-go każdego
miesiąca na konto osobiste zawodnika lub jego opiekuna prawnego.
§ 8. 1. Burmistrz może wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku gdy zawodnik:
1)zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub,
2)został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub
okręgowego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub
sportowy,
3)kultura osobista oraz zachowanie zawodnika w trakcie treningów, zawodów oraz poza zajęciami
sportowymi jest nieodpowiednie,
2. O wstrzymaniu wypłaty stypendium urmistrz powiadamia zawodnika oraz macierzysty klub
sportowy zawodnika.
3. Wstrzymanie stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały
przyczyny wstrzymania stypendium i zawiadomienia zawodnika o przyczynach wstrzymania stypendium.
4. Wstrzymane stypendium wznawia się zawodnikowi na jego wniosek lub wnioskodawcy po ustaniu
przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te
ustały.
5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.
§ 9. 1. Burmistrz może pozbawić stypendium w przypadku, gdy zawodnik:
1)zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego,
2)odmówił udziału, bez uzasadnionej przyczyny, w zawodach objętych programem szkolenia,
3)został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
4)przez ponad 3 miesiące ma wstrzymane stypendium,
5)przeszedł do klubu lub stowarzyszenia działającego poza terenem gminy Nowa Dęba,
6)popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym wyrokiem
sądu.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej
stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okresy nie dłuższe
niż: 1 miesiąc (w przypadku stypendiów kwartalnych), 2 miesiące (w przypadku stypendiów półrocznych)
i 3 miesiące (w przypadku stypendiów rocznych) od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym
okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, pozbawia się go stypendium.
3. Utrata praw do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.
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4. O pozbawieniu stypendium burmistrz powiadamia zawodnika oraz jego macierzysty klub
sportowy.
§ 10. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek
bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonych
od dnia otrzymania nienależnego stypendium.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od
daty doręczenia pisemnego żądania burmistrza.
3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 2 zawodnik zobowiązany
jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.
§ 11. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda może być przyznana bez
stosowania niniejszych zasad z inicjatywy burmistrza.
§ 12. Wykaz osób, które otrzymały stypendia i nagrody podlega podaniu do wiadomości publicznej.
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Nowa Dęba, dnia ..................................................

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba
Wniosek (wzór)
o przyznanie stypendium sportowego/nagrody rzeczowej/nagrody pienięŜnej*
I.

Informacje o zawodniku/trenerze/*:
1. Imię/imiona i nazwisko ..........................................................................................
Nazwisko rodowe ...................................................................................................
2. Imiona rodziców ....................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................
4. Adres zameldowania ..............................................................................................
5. Adres zamieszkania ................................................................................................
6. PESEL ....................................................................................................................
7. NIP .........................................................................................................................
8. Nazwa i adres szkoły/uczelni, do której uczęszcza kandydat** ..........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
9. Seria i numer dowodu osobistego/legitymacji szkolnej/studenckiej*
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
10. Nazwa banku i numer oddziału ..............................................................................
11. Numer rachunku bankowego .................................................................................
12. Nazwa urzędu skarbowego ....................................................................................
13. Telefon kontaktowy ...............................................................................................

II.

Informacja o kwalifikacjach sportowych**:
1. Uprawiana dyscyplina sportu: ...............................................................................
2. Kategoria wiekowa ................................................................................................
3. Klasa sportowa ......................................................................................................
4. Numer licencji zawodniczej ..................................................................................
5. Nazwa, adres siedziby stowarzyszenia/klubu sportowego, w którym zawodnik
jest zrzeszony i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze*:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

III.

Informacja o osiągnięciach sportowych zawodnika:
1. Uzyskane miejsce/a w zawodach, nazwa/y, miejsce/a i data/y zawodów ...............
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
IV.

Opis kwalifikacji i osiągnięć trenera:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

V.

Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na zgłoszenie jego kandydatury do
stypendium/nagrody* (w przypadku niepełnoletniego zawodnika oświadczenie
podpisuje rodzic/opiekun prawny zawodnika) wraz z klauzulą: „WyraŜam zgodę na
przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba dobrowolnie podanych przeze
mnie danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym
danych wraŜliwych zbieranych na potrzeby przyznawania stypendiów sportowych
i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową i zostałem/am
poinformowany/a, Ŝe moje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
Jednocześnie oświadczam, Ŝe zostałem/am poinformowany/a o celu gromadzenia
danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
2. Dokumenty potwierdzające udział zawodnika w zawodach wskazanych w części III
wniosku oraz osiągnięty przez niego wynik (tytuł, miejsce) w tych zawodach.

......................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić
**dotyczy zawodnika
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