(tekst ujednolicony)

Regulamin przyznawania Stypendium Sportowego Miasta Jaworzna
§1
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość
stypendiów sportowych biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla miasta Jaworzna oraz osiągnięty
wynik sportowy.
§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) stypendium – należy przez to rozumieć „Stypendium Sportowe Miasta Jaworzna”,
2) zawodniku – należy przez to rozumieć członka
klubu sportowego mającego swoją siedzibę
w Jaworznie, który uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu igrzysk olimpijskich,
3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jaworzna,
4) mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Jaworzna,
5) wnioskach – należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie stypendium,
6) komisji – należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski o stypendium.
§3
Stypendium może być przyznane zawodnikowi w sporcie indywidualnym i zespołowym, który osiągnął
wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i w dyscyplinach:
1) indywidualnych: zajął miejsce od pierwszego do dziesiątego w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata lub zajął od pierwszego
do piątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, oraz Mistrzostwach Polski,
2) zespołowych: zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych
rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim.
§4
Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów jest uzależniona od wysokości
środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.
§5
1. Wysokość przyznanego stypendium – miesięcznej raty, nie może przekroczyć dwukrotności
ogłaszanego przez GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech pierwszych kwartałów roku
poprzedzającego rok przyznania stypendium.
2. Stypendium przyznawane jest na okres roku kalendarzowego albo na okresy pięciomiesięczne
od stycznia do maja lub od sierpnia do grudnia.
§6
Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej
stypendium, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów Miasta Jaworzna
do ich przyznania.
§7
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
2) dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie lub jego zastępca ds. sportu.
2. Wniosek o stypendium sportowe winien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (pełna nazwa oraz adres i numer telefonu),
2) dane personalne zawodnika (imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania),
3) krótką charakterystykę zawodnika,
4) szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku,
5) wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium.

3. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych, zawartych we wniosku, dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem stypendium.
§8
1. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 1, należy składać w kancelarii Urzędu
Miejskiego w Jaworznie w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny,
uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium,
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 2, należy składać w kancelarii Urzędu
Miejskiego w Jaworznie w terminie:
1) do 31 grudnia w przypadku stypendiów przyznawanych na okres następnego roku kalendarzowego
oraz na okres od stycznia do maja następnego roku,
2) do 15 lipca w przypadku stypendiów przyznawanych na okres od sierpnia do grudnia danego roku.
3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na 2011 rok upływa z dniem 31 stycznia 2011 r.
§9
1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja.
2. Liczbę członków komisji oraz jej skład osobowy, w tym przewodniczącego ustala Prezydent w drodze
zarządzenia.
3. Do zadań komisji należy:
1) analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków z uwzględnieniem znaczenia danego sportu
dla miasta,
2) wyłonienie kandydatów do stypendium,
3) zaproponowanie kwoty miesięcznej stypendium wraz z okresem jego wypłacania dla
poszczególnych zawodników.
4. Do zadań przewodniczącego należy:
1) zwołanie posiedzeń komisji,
2) organizacja pracy komisji,
3) przedłożenie Prezydentowi listy kandydatów do stypendium wraz z propozycjami miesięcznych kwot
stypendiów oraz okresami jego wypłacania dla poszczególnych zawodników.
5. W posiedzeniach komisji mogą, na zaproszenie jej przewodniczącego, uczestniczyć w charakterze
konsultantów osoby spoza jej składu, wyłącznie z głosem doradczym.
§ 10
1. Stypendium przyznaje Prezydent. Decyzję o przyznaniu stypendium Prezydent wydaje w drodze
zarządzenia określając dla każdego zawodnika:
1) kwotę stypendium,
2) okres wypłacania stypendium.
2. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Listę sportowców, którym Prezydent przyznał stypendium zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
§ 11
Stypendium wypłacane jest zawodnikowi, który jednocześnie:
1) w okresie pobierania stypendium z budżetu Miasta Jaworzna nie pobiera dodatkowego stypendium
z budżetu państwa, ani stypendium sportowego od innych jednostek samorządu terytorialnego,co
potwierdza złożeniem odpowiedniego oświadczenia przed zawarciem umowy,
2) zawarł umowę stypendialną na zasadach określonych w § 12 niniejszego załącznika uchwały.
§ 12
1. Umowa stypendialna zawierana między zawodnikiem a Prezydentem winna określać:
1) strony umowy,
2) wysokość i terminy przekazywania stypendium,
3) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane raty stypendium,
4) zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia komórki organizacyjnej właściwej ds.
sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w
szczególności do przekazywania informacji o:
a) zaprzestaniu uprawiania dyscyplin sportu objętego programem szkolenia,

b) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
c) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu,
5) zobowiązanie zawodnika do zwrotu nienależnie wypłacanego stypendium i odsetek ustawowych,
z powodu niepowiadomienia o utracie uprawnień do otrzymania stypendium.
2. Umowę stypendialną sporządza się w trzech egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu otrzymują strony
umowy. Trzeci egzemplarz przesyłany jest do klubu sportowego danego zawodnika.
§ 13
1. Wypłatę stypendium zawodnika wstrzymuje się, jeżeli:
1) zaniedbuje on realizację programu szkolenia,
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku
sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy,
3) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego
realizującego program szkolenia.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi na wniosek klubu sportowego, po ustaleniu, że ustały
przyczyny jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały
te przyczyny. Nie wypłaca się stypendium za okres jego wstrzymania.
§ 14
1. Zawodnika pozbawia się stypendium jeśli:
1) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 2,
3) jego postawa etyczna odbiega od norm społecznych,
4) popełnił
przestępstwo
z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym
orzeczeniem sądu,
5) przestał spełniać inne przesłanki pobierania stypendium.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej 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 szkoleń,
pozbawia się go stypendium.
3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania
okoliczności określonych w ust. 1.
4. O pozbawieniu stypendium Prezydent zawiadamia na piśmie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy
zawodnika.

