Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/143/2016
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 25 maja 2016 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki
sportowe.
I. Zasady ogólne.
§ 1.
1. Szczególną formą uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wyników sportowych
są stypendia sportowe.
2. Ewidencję osób uhonorowanych stypendiami sportowymi Miasta i Gminy Prabuty prowadzi
Zespół ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Miasta i Gminy w Prabutach.

§ 2.
1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika
poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy
dla podniesienia poziomu wyszkolenia.
2. Stypendia sportowe mogą być przyznane zawodnikom posiadającym status amatora,
należy przez to rozumieć zawodnika uprawiającego sport na podstawie innej
niż umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna i nie otrzymującego za to
wynagrodzenia.
3. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres maksymalnie 6
miesięcy na następujące okresy:
a) od 14 kwietnia do 15 października,
b) od 16 października do 14 kwietnia.
4. Stypendia przyznaje się w oparciu o osiągnięcia sportowe z sezonu startowego
poprzedzającego termin składania wniosków, z tym że:
a) w terminie do 30 marca za sezon startowy zimowy,
b) w terminie do 30 września za sezon startowy letni.

II. Przyznawanie stypendiów sportowych.
§ 3.
Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, może być przyznawane zawodnikowi, który jest
mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty oraz uprawia dyscyplinę sportową, w ramach której uczestniczy
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub
międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu.

§ 4.
Wnioski o przyznanie stypendiów mogą zgłaszać:
1) zawodnicy ubiegający się o stypendium,
2) rodzice lub prawni opiekunowie zawodnika,
3) stowarzyszenia sportowe,
4) Polskie Związki Sportowe.
§ 5.
1. Wniosek o przyznanie zawodnikowi stypendium sportowego powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (pełna nazwa lub imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu),
2) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania),
3) uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaniem dotychczasowych osiągnięć
kandydata (komunikaty końcowe zawodów, kserokopie licencji sportowych),
4) opis planu startowego i przedstawienie planowanych osiągnięć w sezonie
startowym, w którym ma być wypłacane stypendium.
2.

Informację o możliwości składania wniosków stypendialnych ogłasza się na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Prabutach.
3. Wzór wniosku o stypendium określa załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy
w Prabutach, przy ul. Kwidzyńskiej 2, w terminach:
a) do 30 marca za sezon startowy zimowy,
b) do 30 września za sezon startowy letni.
§ 6.
1. Lista kandydatów jest ogłaszana na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.
2. O przyznaniu stypendiów rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w formie
decyzji administracyjnej.
§ 7.
Przyznane stypendia są wypłacane z góry, do 20 dnia każdego miesiąca przez Urząd
Miasta i Gminy w Prabutach na konto stypendysty albo rodziców lub prawnych
opiekunów stypendysty niepełnoletniego, lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy
w Prabutach.

III. Rodzaje i wysokość stypendiów sportowych.
§ 8.
Na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą być przyznawane stypendia w
wysokości 200 zł miesięcznie za uzyskanie następujących wyników sportowych:
1) zdobycie miejsc od I do VI w zawodach rangi Mistrzostw Polski w dyscyplinach
indywidualnych, w kategoriach juniorów, młodzików i seniorów,
2) zdobycie minimum miejsc medalowych we współzawodnictwie krajowym w dyscyplinach
indywidualnych, w kategoriach juniorów, młodzików i seniorów,
3) zdobycie minimum miejsc medalowych w mistrzostwach województwa i makroregionu w
dyscyplinach indywidualnych, w kategoriach juniorów i młodzików,
4) zdobycie minimum miejsc medalowych w mistrzostwach województwa i makroregionu w
dyscyplinach zespołowych, w kategoriach juniorów i młodzików.
IV. Pozbawianie stypendiów sportowych.
§ 9.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty może pozbawić stypendium w przypadku, gdy
stypendysta:
1) przestał spełniać warunki określone w § 3. niniejszego regulaminu,
2) utracił zdolność do uprawiania sportu, potwierdzoną orzeczeniem wydanym przez
lekarza medycyny sportowej na okres powyżej 6 miesięcy,
3) utracił prawa zawodnika,
4) odmówił udziału w treningach i zawodach sportowych,
5) przestał uprawiać sport,
6) rażąco narusza przepisy prawa.
2. Wniosek o pozbawienie stypendium sportowego może złożyć podmiot określony
w § 4. niniejszego regulaminu.
3. Podmioty wymienione w § 4. niniejszego regulaminu są zobowiązane do pisemnego
informowania Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o okolicznościach skutkujących
wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty może pozbawić stypendium z własnej inicjatywy
po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
5. Pozbawienie stypendium sportowego należy do wyłącznych kompetencji Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty.

