Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/148/12
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów
za osiągnięte wyniki sportowe
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez
zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć, a także spełnia funkcję
motywacyjną
do dalszego podnoszenia swoich umiejętności i promowania
gminy Trzcianka.
§ 2. 1. Stypendium może być przyznane zawodnikowi będącemu
mieszkańcem gminy Trzcianka, który jest lub nie jest zrzeszony w klubie
(stowarzyszeniu) sportowym, mającym siedzibę i działającym na terenie gminy
Trzcianka.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który nie pobiera stypendium
finansowanego ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może składać zawodnik lub klub
(stowarzyszenie) sportowe.
2. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium.
§ 4. 1. W celu wytypowania kandydatów na stypendystów, Burmistrz
Trzcianki w drodze zarządzenia powołuje Komisję ds. Stypendiów, zwaną dalej
Komisją.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) 3-6 przedstawicieli Burmistrza Trzcianki;
2) radny Rady Miejskiej Trzcianki z komisji merytorycznej.
3. Komisja rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym
oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia składania wniosków, przedkłada
Burmistrzowi Trzcianki listę wytypowanych kandydatów do stypendium wraz
z proponowaną wysokością stypendium.
§ 5. Stypendium przyznaje Burmistrz Trzcianki po uprzednim zapoznaniu

się z propozycjami Komisji. Decyzja Burmistrza Trzcianki jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej na czas określony,
nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
2. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.
§ 7. Wysokość stypendium uzależniona jest od:
1) środków finansowych ujętych na ten cel w budżecie gminy Trzcianka;
2) ilości pozytywnie zaopiniowanych wniosków;
3) osiągnięć zawodnika, uzyskanych w roku poprzedzającym przyznanie
stypendium.
§ 8. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie
do 30 grudnia każdego roku.
§ 9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
§ 10. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta ze stypendystą,
treść której określa Burmistrz Trzcianki.
§ 11. Zawodnik, któremu przyznano stypendium, udostępnia swój
wizerunek na potrzeby promocji gminy Trzcianka.
§ 12. Przyznanie zawodnikowi stypendium, nie wyklucza przyznania
również wyróżnień.
Rozdział 2
Przyznawanie stypendiów sportowych dla młodych sportowców
§ 13. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który posiada kartę
zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach
oraz jeżeli spełnił w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, jeden z
poniższych warunków:
1) zdobył medal lub był uczestnikiem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich;
2) zdobył medal lub był uczestnikiem oficjalnych Mistrzostwach Świata lub
Europy w kategoriach młodzieżowych (junior młodszy, junior, młodzieżowiec);
3) zdobył medal lub zajął miejsce punktowane w rankingu Polskiej Federacji
Sportu Młodzieżowego podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw

Polski Juniorów lub Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych);
4) zdobył medal lub zajął miejsce punktowane w rankingu Polskiej Federacji
Sportu Młodzieżowego podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
(Wojewódzkich Mistrzostw Młodzików);
5) występował w składzie podstawowym drużyny, biorącej udział w rozgrywkach
ligowych lub został powołany co najmniej do kadry wojewódzkiej.
2. W przypadku gier zespołowych oraz sportu osób niepełnosprawnych
stypendystą może zostać wyróżniający się zawodnik, rokujący nadzieję
na prezentowanie wysokiego poziomu sportowego w kolejnych latach.
§ 14. 1. Wysokość miesięcznego stypendium w dyscyplinach
indywidualnych nie może przekroczyć 30% minimalnego wynagrodzenia za
pracę (brutto), obowiązującego w roku przyznania stypendium, ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość miesięcznego stypendium, w przypadku osiągnięć
uzyskanych
w rywalizacji załóg, drużyn, osad i sztafet, nie może przekroczyć
75% wysokości stypendium przyznanego za osiągnięcie w konkurencji
indywidualnej.
3. Wysokość miesięcznego stypendium, w przypadku zawodnika biorącego
udział w rozgrywkach ligowych, uzależniona jest od klasy rozgrywkowej i
miejsca
w rozgrywkach ligowych w danej dyscyplinie sportu i nie może
przekroczyć 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto), obowiązującego
w roku przyznania stypendium, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 15. 1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, który:
1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio
zdyskwalifikowany;
2) zmienił barwy klubowe w przypadku, gdy został członkiem klubu
(stowarzyszenia) sportowego działającego poza terenem gminy Trzcianka.
2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu
zaistnienia przyczyn wymienionych w ust. 1.
§ 16. O zaistnieniu przesłanek, określonych w § 15 ust. 1, wnioskodawca
lub zawodnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Burmistrza Trzcianki,
pod rygorem zwrotu przez zawodnika środków pobranych nienależnie.
Rozdział 3
Przyznawanie stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w
kategorii seniora

§ 17. 1. Burmistrz Trzcianki może przyznać stypendium zawodnikowi
osiągającemu wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich w kategorii
seniora oraz w dyscyplinach pozaolimpijskich, który przyczynia się do istotnego
promowania gminy Trzcianka oraz spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału
w zawodach;
2) nie jest zatrudniony lub związany kontraktem na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej;
3) nie posiada stałego źródła dochodu;
4) uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:
a) zdobył medal lub brał udział w Igrzyskach Olimpijskich;
b) zdobył medal lub brał udział w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora;
c) zdobył medal lub brał udział w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora;
d) zdobył medal lub brał udział w Uniwersjadzie lub Akademickich
Mistrzostwach Świata;
e) zdobył medal lub brał udział w oficjalnych mistrzostwach Polski;
f) brał udział w ligowym współzawodnictwie sportowym, w grach zespołowych,
organizowanym przez polskie związki sportowe na szczeblu co najmniej
wojewódzkim, w których drużyna zajęła co najmniej trzecie miejsce i do końca
roku, za który przyznawane jest stypendium sportowe, nie ukończył 21 roku
życia.
2. Cechuje się nienaganną postawą sportową.
§ 18. 1. Przy ustalaniu wysokości stypendium brany jest pod uwagę
najlepszy wynik sportowy, uzyskany przez zawodnika w roku poprzedzającym
jego przyznanie, określony w § 17 ust. 1 pkt 4.
2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć:
1) 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto), obowiązującego w roku
przyznania stypendium, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów –
dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 17 ust. 1 pkt 4 lit. „a” i „b”;
2) 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto), obowiązującego w roku
przyznania stypendium, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów –
dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 17 ust. 1 pkt 4 lit. „c”;
3) 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto), obowiązującego w roku
przyznania stypendium, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów –
dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 17 ust. 1 pkt 4 lit. „d” i „e”;
4) 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto), obowiązującego w roku
przyznania stypendium, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów –
dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 17 ust. 1 pkt 4 lit. „f”
i uzależniona jest od miejsca drużyny w rozgrywkach ligowych i klasy
rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu.
3. Wysokość stypendium w przypadku osiągnięć uzyskanych w rywalizacji
załóg, drużyn, osad i sztafet oraz osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć

75% wysokości stypendium przyznanego za osiągnięcie w konkurencji
indywidualnej.
§ 19. Zawodnik, któremu przyznano stypendium, udostępnia swój
wizerunek na potrzeby promocji gminy Trzcianka.
§ 20. 1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, który:
1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio
zdyskwalifikowany;
2) zmienił barwy klubowe, w przypadku gdy został członkiem klubu
(stowarzyszenia) sportowego działającego poza terenem gminy Trzcianka.
2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu
zaistnienia przyczyn wymienionych w ust. 1.
§ 21. O zaistnieniu przesłanek, określonych w § 20 ust. 1 wnioskodawca
lub zawodnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Burmistrza Trzcianki,
pod rygorem zwrotu przez zawodnika środków pobranych nienależnie.

