Uchwała Nr XXIX/461/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 17 kwietnia 2009r.
w sprawie stypendiów w zakresie osiągnięć sportowych finansowanych ze
środków budŜetu Gminy Miasto Dębica
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.
35, art. 37 ust. 1 pkt 2, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298, z późn. zm.), art. 22, art. 28 ust. 1, ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z
późn. zm.)
RADA MIEJSKA W DĘBICY uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały,
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

Załącznik do uchwały Nr XXIX/461/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
§ 1.
Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju osób osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2.
1. Stypendium moŜe otrzymać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) zamieszkuje na terenie Miasta Dębica.
2) do chwili przyznania stypendium nie ukończył 21 lat,
3) jest finalistą ogólnopolskich zawodów sportowych w swojej kategorii wiekowej lub
członkiem kadry wojewódzkiej lub osiąga wysokie wyniki w nietypowych dyscyplinach
sportowych,
4) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzega obowiązujących
przepisów sportowych.
§ 3.
1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia planowane są corocznie w budŜecie gminy.
Wysokość środków uzaleŜniona jest od moŜliwości budŜetowych gminy.
2. Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendium naleŜy do kompetencji
Burmistrza, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Kapituły Konkursowej.
3. Burmistrz powołuje Kapitułą Konkursową oraz określa zasady i tryb jej działania.

§ 4.
1. Wniosek o przyznanie stypendium naleŜy kierować do Burmistrza Miasta Dębica.
2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
a) stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej z terenu gminy Miasto Dębica,
b) jednostki organizacyjne gminy Miasto Dębica,
c) osoby uzdolnione sportowo zainteresowane otrzymaniem stypendium lub ich
opiekunowie prawni.
3. ZłoŜenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
4. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów formalnych oraz złoŜone po terminie nie
będą rozpatrywane.

§ 5.
1. O przyznaniu stypendium Burmistrz zawiadamia wnioskodawcę oraz stypendystę
przedstawiając informacje o przyznaniu stypendium i jego wysokości oraz terminie
podpisania umowy,
2. Po zawiadomieniu wnioskodawcy oraz stypendysty, pomiędzy Gminą Miasto Dębica
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Dębica, a stypendystą zostaje zawarta umowa
stypendialna, w której ustala się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.

§ 6.
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Burmistrz Miasta Dębica.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje i załączniki:
a) dane osobowe kandydata,
b) opis osiągnięć sportowych kandydata,
c) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,
d) zobowiązanie do informowania Burmistrza o okolicznościach skutkujących
wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
4. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w
Dębicy w terminie do dnia 15 maja kaŜdego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki
sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.
5. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego.
§ 7.
1. Wysokość miesięcznego stypendium nie moŜe przekroczyć 25% minimalnego
wynagrodzenia (brutto) ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień
przyznania stypendium.
2. Stypendium przyznawane jest na okres do 10 miesięcy – od września do czerwca
wypłacane jest w miesięcznych ratach na konto stypendysty lub jego opiekuna prawnego.
§ 8.
1. Burmistrz moŜe wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku, gdy stypendysta:
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub lub
związek sportowy,
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) kultura osobista oraz zachowanie stypendysty w trakcie treningów, zawodów oraz poza
zajęciami sportowymi jest nieodpowiednie.
2. Wstrzymanie stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniały przyczyny wstrzymania stypendium i zawiadomienia stypendysty o
przyczynach wstrzymania stypendium.
3. Wstrzymane stypendium wznawia się stypendyście na jego wniosek lub wnioskodawcy po
ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym przyczyny te ustały.
4. Za miesiąc, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.
§ 9.
1. Burmistrz moŜe pozbawić stypendium w przypadku, gdy stypendysta:
a) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego,
b) odmówił udziału, bez uzasadnionej przyczyny, w zawodach objętych programem
szkolenia,
c) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
d) przez ponad 3 miesiące ma wstrzymane stypendium,
e) w innych uzasadnionych przypadkach.
2. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wystąpiły powstania okoliczności określonych w ust. 1.
3. O pozbawieniu stypendium Burmistrz powiadamia stypendystę.
4. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy.

5. Bieg terminu dla zwrotu nienaleŜnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7
dni od daty doręczenia pisemnego wezwania Ŝądania Burmistrza.
§ 10.
Przyznaje się maksymalnie pięć stypendiów w kategorii Stypendium Miasta Dębicy w
zakresie osiągnięć sportowych.

