UCHWAŁA Nr V/32/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie : szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;
z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116
poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz.1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z
2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.
1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 31
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz.U. Nr 127 poz. 857, Nr 151 poz.
1014) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Kleszczewo
dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym w dziedzinach sportu, w których mogą działać
polskie związki sportowe.
2. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych, o których
mowa w §1 zabezpieczone będą corocznie w budżecie Gminy Kleszczewo.
§2
1. Stypendia sportowe przyznaje sie szczególnie uzdolnionym zawodnikom stale
zamieszkującym na terenie gminy Kleszczewo, w wieku do 24 lat, którzy swoimi
wysokimi wynikami sportowymi promują gminę na arenie ogólnopolskiej i
międzynarodowej, biorącym udział we współzawodnictwie sportowym, w danej
dziedzinie sportu zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego,
którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:
1) zajął od I-V miejsca w Mistrzostwach Polski;
2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy lub Świata;
3) został zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich.
2. Warunkiem przyznania i pobierania stypendium sportowego jest nie uzyskiwanie
dochodów wynikających ze stosunku pracy.
3. Warunki określone w ust.1-2 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących
udział w dyscyplinach drużynowych.

§3
1. Stypendia sportowe przyznaje i pozbawia ich Wójt Gminy z własnej inicjatywy
lub na uzasadniony pisemny wniosek:
a) związków sportowych lub klubów sportowych;

b) właściwej ds. sportu komisji Rady Gminy Kleszczewo;
c) osób fizycznych;
d) innych podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje 5-osobowa Komisja
Stypendialna powołana przez Wójta Gminy.
3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
§4
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać w
szczególności:
1) dane wnioskodawcy;
2) dane osobowe zawodnika;
3) wskazanie uprawianej dyscypliny sportowej i opis osiągnięć sportowych
zawodnika;
4) oświadczenie że nie uzyskuje dochodów wynikających ze stosunku pracy;
5) oświadczenie zawodnika o zobowiązaniu się do niezwłocznego informowania
Wójta Gminy Kleszczewo o okolicznościach mogących mieć wpływ na
pozbawienie stypendium sportowego;
6) oświadczenie, ze zawodnik stale zamieszkuje na terenie Gminy Kleszczewo;
7) potwierdzenie uzyskanych wyników przez właściwy związek sportowy lub klub
sportowy.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć dokumenty
potwierdzające uzyskanie wyników sportowych, o których mowa w § 2 ust.1
niniejszej uchwały.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego określi Wójt Gminy.
§5
1. Wnioski w sprawie przyznania stypendium sportowego składać należy w
Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie w terminie do dnia 31 października
każdego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych
zawodnika za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski o przyznanie stypendium
sportowego mogą być składane po upływie terminu, o którym mowa w ust.1
3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku , wzywa się wnioskodawcę do
ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
4. Wnioski nie złożone w terminie lub nie uzupełnione w terminie określonym w ust.
3 pozostawia się bez rozpoznania.
5. Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem stypendiów zapewnia Urząd
Gminy Kleszczewo.
§6
1. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
2. Przyznane stypendium wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca.
3. Wysokość stypendium sportowego uzależniona jest od wyników uzyskanych przez
zawodnika we współzawodnictwie sportowym i wynosi od 100-300 zł
miesięcznie.

4. Kwotę stypendium ustala Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej.
§7
Stypendium sportowego się pozbawia w przypadku zaistnienia jednej z następujących
okoliczności:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;
2) zawodnik trwale zaprzestał startów lub treningów;
3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;
4) zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego;
5) na zawodnika nałożona została kara dyscyplinarna przez klub sportowy lub
właściwy związek sportowy;
6) zawodnik uzyskuje dochody wynikające ze stosunku pracy;
7) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami
współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, godzi w dobre imię
Gminy lub klubu sportowego,
8)zaprzestał stałego zamieszkiwania na terenie Gminy.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Traci moc UCHWAŁA Nr XLVIII/235/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05
września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników
nie posiadających licencji zawodnika.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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