
UCHWAŁA NR XXXIII/87/2012
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w  sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów 
zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Cieszanowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych (zawodników) osiągających wysokie 
wyniki sportowe oraz dla trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Są one wyrazem uznania 
dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego oraz formą pomocy materialnej wspierającej proces 
szkolenia. 

2. Zasady przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych oraz ich wysokość określa 
niniejsza uchwała. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

- stypendium - należy przez to rozumieć „Sportowe Stypendium Miasta i Gminy Cieszanów”, 

- zawodniku - należy przez to rozumieć członka klubu sportowego mającego swoją siedzibę i prowadzącego 
działalność na terenie Gminy, 

- Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Cieszanów, 

- wnioskach - należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie stypendium, 

- komisji - należy przez to rozumieć Komisję Stypendialną rozpatrującą i opiniującą wnioski 

§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom i trenerom zawodników, stale zamieszkałym na 
terenie miasta i gminy Cieszanów; we wszystkich grupach wiekowych w danej dyscyplinie sportu. 

2. Stypendium sportowe może być przyznane: 

1) zawodnikom i trenerom zawodników gier zespołowych lub konkurencji drużynowych, którzy osiągają wysokie 
wyniki sportowe tj. biorą udział w rozgrywkach drużynowych: w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w rywalizacji o mistrzostwo Polski, lub o mistrzostwo klasy A seniorów w piłce nożnej; zrzeszonym w klubie 
sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy. 

2) zawodnikowi i trenerowi zawodnika uprawiającego indywidualną dyscyplinę sportową, którzy osiągają 
wysokie wyniki sportowe tj. zajmują miejsce medalowe w zawodach rangi mistrzostw Polski lub biorą udział 
w zawodach rangi mistrzostw Polski, Europy, mistrzostw świata, igrzyskach olimpijskich, zrzeszonym 
w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy. 

3. Zawodnik i trener zawodników spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 mogą otrzymać stypendium, 
jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów, przygotowań lub treningów 
wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym. 

§ 3. 1. Stypendium dla zawodnika i trenera zwodników jest przyznawane na pisemny wniosek klubu 
sportowego, którego jest on członkiem. 

2. We wniosku o stypendium dla zawodnika zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach 
i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 
12 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia. 
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3. We wniosku o stypendium dla trenera określa się przebieg jego dotychczasowej działalności trenerskiej oraz 
plany startów i przygotowań trenowanego zawodnika lub zawodników, wskazujących na możliwość osiągania 
w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym. 

4. Wzór wniosku o stypendium dla zawodnika/trenera zawodnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz w formie zarządzenia. 

2. Burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie stypendium określając jego wysokość  po zapoznaniu się z opinią 
Komisji. 

3. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz wytypowani przez swoje organizacje przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie miasta 
i gminy Cieszanów. 

4. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Rady, który kieruje jej pracami. 

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Wysokość stypendium wynosi od 20 zł do 200 zł miesięcznie i jest wypłacane w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca. 

3. Podstawą do wypłaty stypendium dla zawodnika będzie przedłożona w terminie do 7 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni lista obecności, potwierdzająca udział zawodnika w treningach i realizację planu 
przygotowań do współzawodnictwa sportowego, zatwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania 
klubu sportowego, którego zawodnik jest członkiem. 

4. Podstawą do wypłaty stypendium dla trenera będzie przedłożona w terminie do 7 dnia każdego miesiąca    za 
miesiąc poprzedni lista obecności, potwierdzająca udział trenera w treningach i realizację planu treningów, 
zatwierdzona przez przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu sportowego, którego trener jest 
członkiem. 

5. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych. 

6. Jeden zawodnik lub trener może otrzymywać tylko jedno stypendium. 

§ 6. 1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego. 

2. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do 15 marca i niezwłocznie przedkłada Burmistrzowi 
opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym osobom. 

3. Burmistrz określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe 
zawodnika lub trenera oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu. Dodatkowo w stosunku do trenera 
także liczbę trenowanych zawodników. 

4. Burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie stypendiów najpóźniej do 31 marca. 

5. Burmistrz przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych na ten 
cel w budżecie. 

§ 7. 1. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów 
i przygotowań. 

2. Trener otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan treningów. 

3. Zawodnik i trener są zobowiązani do godnego reprezentowania klubu i Gminy Cieszanów. 

§ 8. 1. Burmistrz pozbawia prawa do stypendium zawodnika lub trenera jeżeli: 

1) jest trwale niezdolny do startów lub treningów, 

2) został zawieszony w prawach zawodnika  przez organ statutowy właściwego klubu sportowego, 

3) zaprzestał startów lub treningów, 

4) został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 

5) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub 
ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego. 
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2. Burmistrz może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna pozbawienia. Przywrócenie 
prawa do stypendium następuje od dnia wydania zarządzenia w tej sprawie. Stypendium za okres, za który 
zawodnik  lub trener był pozbawiony prawa do stypendium, nie podlega wypłaceniu. 

§ 9. Uchyla się Uchwałę Nr XX/10/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2012 r. 
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników 
i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Cieszanowie 

mgr Stanisława Chomyszyn
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/87/2012
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 

Data złożenia ........................ 

Nr wniosku .......................... 

I . Informacja o wnioskodawcy (nazwa, adres, status, kontakt): 

................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................ 

II. Informacja o zawodniku/trenerze proponowanym do stypendium: 

Nazwisko i imię: ............................................................................................................... 

data i miejsce urodzenia: ................................................................................................... 

Adres zamieszkania: .......................................................................................................... 

PESEL: .............................................................................................................................. 

1. Reprezentowana dyscyplina, klasa sportowa (w sportach indywidualnych) i data jej 

nadania lub klasa rozgrywkowa (w zespołowych grach sportowych): 

........................................................................................................................................... 

2. Informacja o innych pobieranych stypendiach (podać wysokość i okres pobierania): 

........................................................................................................................................... 

3. Szczegółowa informacja o uzyskanych sukcesach i uzasadnienie: 

.......................................................................................................................................... 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Cieszanów. (ustawa 
z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) 

....................................................................... 

(podpis zawodnika/trenera 
lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby niepełnoletniej) 

................................................................................................. 

(podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę) 
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