Załącznik do uchwały nr L/531/14
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym.
§ 1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „ Regulaminem”, jest mowa o zawodniku –
należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą mieszkańcem gminy Suchy Las (zwanej
dalej „Gminą”) lub członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę na
terenie Gminy, który swoimi wysokimi wynikami i wybitnymi osiągnięciami sportowymi
promuje Gminę na arenie krajowej i międzynarodowej.
§ 2.
Stypendium może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu rozgrywaną na
igrzyskach olimpijskich, reprezentuje grupę wiekową junior lub starszą, spełnia wymogi §1
oraz spełnił w roku poprzedzającym przyznanie stypendium jedno z następujących kryteriów :
1. brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata , mistrzostwach Europy,
igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostwach
świata lub uniwersjadach,
2. zajął miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski, w kategorii wiekowej junior,
młodzieżowiec lub senior.
§ 3.
Stypendium jest przyznawane raz w roku dla maksymalnie trzech zawodników, spełniających
wymogi Regulaminu określone w § 1 i § 2.
§ 4.
1. Wysokość stypendiów uzależniona jest od osiągniętego poziomu sportowego oraz kwoty
zapisanej na ten cel w budżecie Gminy.

2. Najniższa kwota miesięcznego stypendium nie może wynosić mniej niż 500,00 zł brutto, a
najwyższa 1000,00 zł brutto.
§ 5.
Stypendium sportowe dla zawodników będzie przyznawane na okres jednego roku
i wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 6.
1. Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawnieni są:
- klub sportowy zawodnika,
- związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie,
- stowarzyszenie działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
- dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy
zwani dalej „wnioskodawcą”
2. Wzory wniosków określa Wójt Gminy.
§ 7.
1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Wójta Gminy w terminie do dnia
15 listopada roku poprzedzającego otrzymanie stypendium.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków zawartych w § 1 i § 2 Regulaminu.
3. Na podstawie wniosków spełniających wymagania formalne i merytoryczne, Wójt
przekazuje projekt listy przydzielonych stypendiów do Rady Sportu, celem zaopiniowania.
4. Rada Sportu opiniuje projekt do 30 listopada po zapoznaniu się z wnioskami.
5. Stypendia przyznaje Wójt. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
§ 8.
1. Zawodnikowi można wstrzymać lub pozbawić go stypendium.
2. Zawodnikowi wstrzymuje się stypendium w sytuacji, gdy:
-zaniedbuje swoje obowiązki w realizacji przygotowań do udziału w zawodach sportowych,
-został zawieszony w prawach zawodnika.
3. Po upływie okresu wstrzymania, stypendium wypłaca się zawodnikowi od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny wstrzymania.

4. W przypadku stwierdzenia przez Wójta, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn
niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres
wstrzymania.
5. Zawodnika pozbawia się stypendium w sytuacji, gdy:
- zaprzestał uprawiania sportu,
- uzyskał status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego,
- popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno – moralne,
- odmawia udziału w zawodach sportowych lub w realizacji przygotowań bez podania
przyczyny uzasadniającej odmowę.
6. Wójt wstrzymuje lub pozbawia zawodnika stypendium na uzasadniony wniosek
wnioskodawcy wymienionego w § 6 Regulaminu lub z własnej inicjatywy.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie zawodnika
stypendium.
8. Wnioskodawca do 15 czerwca w roku otrzymywania stypendium przedstawia na piśmie
potwierdzenie spełniania przez zawodnika wymogów Regulaminu.
§ 9.
1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność
ta została potwierdzona właściwym orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane
stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące,
a w szczególnych przypadkach do końca okresu, na który stypendium zostało przyznane.
2. Decyzję w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Wójt.

