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z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania okresowych stypendiów
sportowych
Działając na podstawie na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 ust.1 i ust.3 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z p.zm.)
Rada Powiatu Mieleckiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe Powiatu Mieleckiego dla zawodników, którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
2. Ustanawia się „Regulamin przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników
Powiatu Mieleckiego”, w brzmieniu jak w §2.
§ 2. Regulamin przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników Powiatu
Mieleckiego
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Art.1. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz
wysokość okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach indywidualnych
i zespołowych, finansowanych z budżetu Powiatu Mieleckiego.
2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju sportowców osiągających wysokie wyniki
sportowe, zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego i zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach
sportowych działających na terenie powiatu mieleckiego.
3. Stypendia sportowe stanowią bezzwrotną pomoc finansową zawodnikom w okresie przygotowań do
zawodów sportowych.
Art.2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy spełniają jednocześnie
następujące warunki:
1)

w odpowiedniej kategorii wiekowej są medalistami co najmniej Mistrzostw Polski i posiadają
udokumentowane osiągnięcia w postaci startu w barwach reprezentacji kraju w zawodach
międzynarodowych , a w przypadku gier zespołowych reprezentują kraj w rozgrywkach
międzynarodowych zdobywając miejsce medalowe (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy,
Puchar Świata, Paraolimpiada);
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2)

są zameldowani na pobyt stały na terenie powiatu mieleckiego oraz osiągają wyniki sportowe
w reprezentowanym klubie sportowym lub stowarzyszeniu sportowym mającym swoją siedzibę na
terenie powiatu mieleckiego;

3)

w dniu osiągnięcia wyników sportowych, kwalifikujących ich do uzyskania stypendium nie ukończyli
30 roku życia;

4)

posiadają licencję zawodnika lub inny dokument potwierdzający status sportowy.

5)

cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe
w danej dyscyplinie sportowej.

Art.3. 1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie
powiatu mieleckiego. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych powiatu.
2. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendia sportowe podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Mieleckiego (www.bip.powiat-mielecki.pl), na stronie internetowej Powiatu Mieleckiego
(www.powiat-mielecki.pl) oraz w prasie lokalnej.
Rozdział 2.
Zasady oraz tryb przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników
Art.4. 1. Stypendium sportowe na realizację danego programu przygotowań do zawodów zakończonego
udziałem w zawodach wyższej rangi przyznaje się zawodnikowi raz w roku na okres od 3 do 6 miesięcy.
2. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych składane są do Zarządu Powiatu Mieleckiego dwa razy
w roku i są rozpatrywane w terminach:
1)

do 1 grudnia danego roku kalendarzowego na realizację danego programu przygotowań do zawodów
w miesiącach styczeń – czerwiec roku następnego;

2)

do 1 czerwca na realizację danego programu przygotowań do zawodów w danym roku w miesiącach
lipiec – grudzień.

Art.5. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są kluby i organizacje
(stowarzyszenia) sportowe z terenu powiatu mieleckiego, prowadzące działalność statutową w zakresie kultury
i sportu.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie gwarantuje jego przyznania.
Art.6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje
i załączniki:
1)

dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę organu zgłaszającego, adres i numer telefonu);

2)

dane personalne zawodnika;

3)

nazwę uprawianej dyscypliny sportowej przez zawodnika;

4)

numer licencji zawodnika zezwalającej na uprawianie określonej dyscypliny sportu (potwierdzony przez
Związek Sportowy) lub inny równoważny dokument potwierdzający status sportowy;

5)

oświadczenie klubu sportowego (stowarzyszenia sportowego) potwierdzające przynależność do
wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (stowarzyszenia sportowego);

6)

opis dotychczasowych osiągnięć sportowych zawodnika;

7)

dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (dyplomy, zaświadczenia wydane przez właściwy dla
danej dyscypliny sportu Polski Związek Sportowy lub Okręgowy Związek Sportowy);

8)

informację o okresie realizacji programów przygotowań zawodnika do zawodów;

9)

dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały na terenie powiatu mieleckiego (zaświadczenie
z urzędu, uwierzytelniona kopia dowodu osobistego);

10)

dokument potwierdzający wiek zawodnika;
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11)

oświadczenie zawodnika zobowiązujące do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Powiatu
Mieleckiego o wystąpieniu okoliczności skutkujących wstrzymaniem wypłaty lub cofnięciem
stypendium sportowego;

12)

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym
z otrzymaniem stypendium sportowego.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium,
wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.
3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1)

złożenia po terminie określonym w art.4 ust.2;

2)

nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust.2;

3)

pisemnej rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego.

4. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego rozpatrywane są w terminie 30 dni od terminów
określonych w art.4 ust.2
5. Wzór wniosku o udzielenie stypendium sportowego, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Art.7. Zarząd Powiatu Mieleckiego, biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy, znaczenie danej
dyscypliny sportu dla wzrostu poziomu usportowienia dzieci i młodzieży i poziomu zdrowotności oraz
promocję Powiatu Mieleckiego, może przyznać stypendium sportowe w kwocie do 800 zł miesięcznie dla
zawodników posiadających osiągnięcia w odpowiedniej kategorii wiekowej:
1)

w indywidualnych dyscyplinach sportu - zajęcie przez zawodnika I – III miejsca medalowego
Mistrzostw Polski oraz start w barwach reprezentacji kraju w jednych z zawodów tj.: Igrzyskach
Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy lub Paraolimpiadzie;

2)

w zespołowych dyscyplinach sportu, reprezentując kraj w barwach narodowej drużyny, zajęcie co
najmniej 3 miejsca w jednych z zawodów na szczeblu międzynarodowym (Igrzyska Olimpijskie,
Mistrzostwa Świata i Europy, Puchar Świata lub Paraolimpiada).

Art.8. 1. Stypendium sportowe przyznaje i pozbawia jego wypłaty Zarząd Powiatu Mieleckiego
w drodze uchwały.
2. Od uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawach określonych w ust.1 odwołanie nie
przysługuje.
Art.9. 1. Pozbawia się wypłaty stypendiów sportowych zawodnikom, którzy:
1)

nie realizują programu przygotowania / szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub sportowy;

2)

zostali zawieszeni w prawach zawodnika przez organ statutowy;

3)

odmówili udziału w zawodach sportowych objętych programem szkolenia;

4)

zostali wykluczeni z grupy zawodników objętych programem szkolenia;

5)

zrezygnowali z reprezentowania dotychczasowego klubu sportowego (stowarzyszenia sportowego)
i nie wstąpili do nowego klubu sportowego (stowarzyszenia sportowego) działającego na terenie powiatu
mieleckiego realizującego ten sam program szkolenia.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej,
stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy
niż 3 miesiące od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym okresie jeśli zawodnik nie powróci
do realizacji programu szkolenia, traci prawo do otrzymywania stypendium.
3. Utrata praw do pobierania stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu powstania okoliczności określonych w ust.1.
4. Wnioskodawca, o którym mowa w art.5 ust.1, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia na
piśmie Zarządu Powiatu Mieleckiego o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę pozbawienia
zawodnika stypendium.
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5. Do wniosku o pozbawienie zawodnika stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające
okoliczności, o których mowa w ust.1 i 2.
6. O pozbawieniu stypendium sportowego Zarząd Powiatu Mieleckiego powiadamia zawodnika,
macierzysty klub sportowy (stowarzyszenie sportowe) zawodnika oraz wnioskodawcę.
Art.10. Stypendium sportowe wypłacane jest miesięcznie w terminie do 15-go każdego miesiąca na
wskazany przez zawodnika rachunek bankowy.
Art.11. 1. Stypendium sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na
rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mielcu.
2. Bieg terminu zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty
doręczenia pisemnego żądania Zarządu Powiatu Mieleckiego.
3. Z tytułu nie dokonania zwrotu nienależnie pobranego stypendium w terminie określonym zgodnie
z ust.2, zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.
§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe określa Rada Powiatu Mieleckiego
w uchwale budżetowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Mieleckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki
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