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z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendium sportowego
Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 857 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim.
§ 2. 1. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi, który spełnia co najmniej jeden z następujących
warunków:
1) w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku:
a) zajął od I-III miejsca w Oficjalnych Mistrzostwach Województwa prowadzonych przez właściwy
związek sportowy,
b) zajął od I-V miejsca w Oficjalnych Mistrzostwach Polski prowadzonych przez właściwy związek
sportowy,
c) wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach
Europy,
d) został powołany do kadry wojewódzkiej lub narodowej i reprezentował województwo lub kraj
w zawodach sportowych,
2) a ponadto spełnia poniższe kryteria:
a) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach
sportowych,
b) ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Świebodzińskiego lub uczęszcza do szkoły
prowadzonej przez Powiat Świebodziński,
c) nie ukończył 21 lat,
d) jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,
e) nie otrzymuje stypendium sportowego z innego źródła.
2. Warunki określone w § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział
w dyscyplinach drużynowych.
§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek zawodnika, jego przedstawiciela ustawowego,
dyrektora szkoły lub prezesa klubu sportowego.
2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika
w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku.
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3. Do wniosku należy załączyć uwierzytelnione dokumenty na potwierdzenie wymagań, o których mowa
w § 2 ust. 1.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 30 września każdego roku.
2. Wniosek o stypendium na rok szkolny 2011/2012 składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta Świebodziński
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu. Niniejsza decyzja jest ostateczna.

w ramach

środków

§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest jednorazowo.
2. Stypendium wynosi od 500 zł do 1.000 zł i wypłacane jest przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
w terminie do 30 listopada każdego roku na konto wskazane przez zawodnika.
3. Stypendium na rok szkolny 2011/2012 wypłacone będzie w terminie 14 dni od dnia składania wniosków
o przyznanie stypendium sportowego określonego w § 4 ust. 2.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/239/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 października 2009r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów sportowych uczniom szkół (zespołom szkół) dla których organem
prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/105/11
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego
1.

Imię i nazwisko ………………………………………………………….…….........................................

2.

Stały adres zam. ……………………………………………………………….........................................

3.

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………......................................

4.

Nazwa i adres klubu ……………………………………………………………......................................

………………………………………………………………………………………………...................................
5.

Dyscyplina sportowa …………………………………………………………….....................................

6.

Szkoła(Zespół Szkół) ……………………………………………………….……....................................

7.

Osiągnięcia sportowe ……………………………………………………………....................................

……………………………………………………………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………...................................................................................................................
8.
Koszty związane z uprawianą dyscypliną:
…………………………………………………………………………………………………...............................
9. Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o zdarzeniach, określonych w § 6 ust. 1 i § 7 uchwały
Nr XIII/105/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zasad, trybu
przyznawania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych.
10. Oświadczam, że zawodnik nie otrzymuje stypendium sportowego z innego źródła.
Załączniki:
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w § 2 ust 1 uchwały.

……………………..………………
(miejscowość)

…………………………………………………..
(podpis osoby składającej wniosek)

