UCHWAŁA Nr XL/217/2014
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję
zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(Dz. U. z 2014 roku, poz. 715) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§1
1. Ustanawia się stypendia dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję
zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
2. Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,
o których mowa w ust. 1 określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe będzie określona corocznie
w budżecie Powiatu Siedleckiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach.
§4
Traci
moc
Uchwała
Nr
XXXIII/190/10
Rady
Powiatu
w
Siedlcach
z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
/-/ dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/217/2014
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 października 2014 roku

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW
ZA SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA SPORTOWE
§1
1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończenia
25 roku życia) szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania
na terenie Powiatu Siedleckiego lub zrzeszonej w klubach i stowarzyszeniach kultury
fizycznej działających na terenie Powiatu Siedleckiego, którzy uprawiają daną
dyscyplinę sportu na podstawie posiadanej licencji.
2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane wyłącznie zawodnikom, którzy:
a) uprawiają sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i nie otrzymują za to wynagrodzenia,
b) nie pobierają stypendiów od innych jednostek samorządu terytorialnego.
§2
1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie
w budżecie Powiatu Siedleckiego. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości
budżetowych Powiatu.
2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów
nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.
§3
Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który w chwili przyznawania
stypendium sportowego nie ukończył 25 lat, w przypadku posiadania Mistrzowskiej lub
I klasy sportowej i uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk
Olimpijskich albo Mistrzostw Świata, Europy i Polski.
§4
1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego, w którym
zawodnik jest zrzeszony.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy kierować do Starosty
Siedleckiego.
3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego
przyznaniem.
4. Do kompetencji Starosty Siedleckiego należy podejmowanie decyzji w sprawach
przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendium sportowego.
5. Od decyzji Starosty Siedleckiego w sprawach wymienionych w ust. 4 odwołanie
nie przysługuje.
6. O przyznaniu stypendium, wstrzymaniu jego wypłaty lub cofnięciu stypendium
informowany jest zawodnik oraz klub sportowy.

§5
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego musi zawierać następujące
informacje:
a) dane osobowe zgłaszanego zawodnika,
b) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i zaświadczenie o posiadanej klasie
sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub Okręgowy
Związek Sportowy, informacje o źródle i okresie pobierania innych stypendiów,
c) oświadczenie klubu sportowego potwierdzające przynależność zawodnika
do klubu,
d) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Starosty
o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium
sportowego,
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii Ogólnej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach, w dniach 1 stycznia do 31 stycznia danego
roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym
rok przyznania stypendium.
§6
1. Wysokość stypendium może wynosić miesięcznie do 400 zł brutto.
2. Dopuszcza się możliwość przyznania maksymalnie 3 stypendiów rocznie w kwocie
powyżej 400 zł brutto miesięcznie, nie wyższej jednak niż 1.000 zł brutto
miesięcznie, dla zawodników, którzy:
a) zdobyli medal na Mistrzostwach Polski Seniorów
b) zajęli miejsca I-VI na Mistrzostwach Europy, Świata lub na Igrzyskach
Olimpijskich, niezależnie od kategorii wiekowej.
3. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest
maksymalnie przez 10 miesięcy.
§7
1. Starosta Siedlecki może wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku
gdy zawodnik:
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego
polskiego lub okręgowego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego
związku lub przez macierzysty klub sportowy,
c) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu
sportowego realizującego program szkolenia.
2. Wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek klubu, po ustaniu przyczyn
wstrzymania
jego
wypłaty,
począwszy
od
miesiąca
następującego
po miesiącu w którym przyczyny te ustały.
§8
1. Starosta Siedlecki może cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku gdy zawodnik:
a) zaprzestał realizacji programu szkolenia,

b)
c)
d)
e)
f)

otrzymuje wynagrodzenie w związku z uprawianiem sportu kwalifikowanego,
odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
upłynęły ponad 3 miesiące od daty wstrzymania stypendium,
popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono
prawomocnym orzeczeniem sądu.
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. Po tym okresie
jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia stypendium cofa się.
3. Utrata praw do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.
4. W przypadku cofnięcia stypendium sportowego, klub sportowy może złożyć wniosek
o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi.
§9
W przypadku przyznania stypendium, Starosta Siedlecki zawiera umowę stypendialną
określającą prawa i obowiązki stron, w tym: wysokość stypendium, przesłanki
wstrzymania i cofnięcia stypendium.

§ 10
Wykaz stypendystów podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu Siedleckiego.

Przewodniczący Rady
/-/ dr inż. Henryk Brodowski

