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UCHWAŁA NR IV/16/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, 
nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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 ) uchwala się co następuje: 

§ 1. Osoby fizyczne: 

- zamieszkałe na terenie Gminy Pińczów lub 

- będące członkami klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy Pińczów, 

które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym, mogą otrzymywać stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia na zasadach określonych niniejszą 
uchwałą. 

§ 2. Nagrody mogą być również przyznawane dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników klubu 
sportowego działającego na terenie Gminy Pińczów osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym. 

§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, a także 
przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 1 i 2 określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do 
uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: 
określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień 
sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), w związku 
z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 127 poz. 857 z późn.zm.) 
samorządy są uprawnione do przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników 
sportowych. Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie zasad i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród 
i wyróżnień sportowych ze środków budżetu Gminy Pińczów w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 127 poz. 857 z późn.zm.) Wybitne osiągnięcia 
sportowe zasługują na szczególne wyróżnienia, gdyż każdy sukces tworzy pozytywny wizerunek Gminy, z której 
wywodzi się nagrodzony. Sukcesy mają także pozytywny wpływ na rozwój sportu, dlatego też podejmowanie 
wysiłku na rzecz uhonorowania wybitnych sportowców jest bardzo ważne, a ich nagradzanie i wyróżnianie ma nie 
tylko aspekt motywacyjny dla wyróżnionych, promocyjny dla samorządu, ale też wychowawczy dla dzieci 
i młodzieży, co w czasach poszukiwania ideałów i właściwych wartości jest istotnym zadaniem także dla 
samorządu gminnego. Wobec powyższego, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/10






Rady Miejskiej Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA


STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ SPORTOWYCH


GMINY PIŃCZÓW

§ 1.

Podstawą do przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień jest:

1. zajęcie miejsca od I do IV w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez związek piłki nożnej województwa świętokrzyskiego,


2. zakwalifikowanie się do ćwierćfinału, półfinału, finału Pucharu Polski,


3. zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu w różnego rodzaju zawodach                 w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na szczeblu wojewódzkim, krajowym                i międzynarodowym,

4. zajęcie I, II lub III miejsca w zawodach organizowanych przez organizacje sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

5. zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Świata lub Europy, w Igrzyskach Olimpijskich.

§ 2

1. Stypendium ma charakter pomocy, udzielanej w miesięcznych ratach, przy czym miesięczna kwota stypendium nie może być niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 1000 zł

2. Nagroda ma charakter jednorazowej pomocy finansowej, przy czym wysokość nagrody nie może przekroczyć 500 zł, a w przypadku nagrody dla trenera nie może przekroczyć 1000 zł

3. Wyróżnienia przyznaje się w postaci dyplomów, pucharów lub nagród rzeczowych o wartości nie przekraczającej 500 zł.

§ 3

Ilość poszczególnych stypendiów, wyróżnień i nagród ustala w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok - Burmistrz Miasta i Gminy.


§ 4


1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów na wniosek:

1) jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej        i sportu


2) klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej

3) osób fizycznych


2. Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, a nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w roku bieżącym.

3. Nagrody dla trenerów przyznawane są za osiągnięcia trenowanych przez nich zawodników zarówno w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, jak                      i w bieżącym.


§ 5


Wniosek powinien być złożony na formularzu, szczegółowo umotywowany                              i udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć kandydata (protokoły              z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe itd.) Wzór formularza wniosku stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 7

1. Wnioski w sprawie przyznania stypendiów składa się do ostatniego dnia miesiąca lutego każdego roku, a wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień                  - w bieżącym roku budżetowym.


2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę,

3) pisemnej rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych.

3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów nastąpi do dnia 31 marca każdego roku, natomiast nagród i wyróżnień w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

§ 8

Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku:

1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia,

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub stowarzyszenie, którego zawodnik jest członkiem,

3) naruszenia przepisów antydopingowych określonych przez krajowe oraz międzynarodowe organizacje sportowe,


4) nie przestrzegania regulaminów sportowych oraz zasad rywalizacji sportowych,


5) odmówienia bez uzasadnionej przyczyny udziału w zajęciach objętych szkoleniem.


§ 9

Pozbawia się stypendium sportowego zawodnika, który:

1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio  zdyskwalifikowany,

2) zmienił barwy klubowe, 


3) podpisał kontrakt zawodowy,


4) rażąco naruszył przepisy prawa.


§ 10

W przypadku zaprzestania uprawiania sportu z powodu niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej stypendium będzie wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, pozbawia się go stypendium.

§ 11

Przyznawanie, wstrzymywanie, bądź pozbawianie stypendium oraz przyznawanie nagród             i wyróżnień następuje w drodze decyzji Burmistrza.


§ 12

1. Podmiot zgłaszający kandydatów do stypendiów oraz stypendyści zobowiązani są do dbania o dobre imię Miasta i Gminy Pińczów oraz jej promocję na wszystkich imprezach sportowych.

2. Podmiot zgłaszający kandydatów do stypendiów oraz Stypendyści zobowiązani są do informowania o wszelkich okolicznościach mających znaczenie przy przyznawaniu             i  wstrzymywaniu oraz pozbawianiu stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących spełniania kryteriów przyznawania stypendiów.






                                                            Załącznik  Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/10






   Rady Miejskiej Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego*, nagrody*, wyróżnienia*

przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów


za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

…………………………………………………………………………………………………...


(nazwa instytucji, stowarzyszenia, klubu lub osoby zgłaszającej wniosek)


zgłasza wniosek o przyznanie stypendium sportowego*, nagrody*, wyróżnienia* przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe dla


…………………………………………………………………………………………………...


(nazwisko i imiona)


…………………………………………………………………………………………………...


(imiona rodziców)


urodzonej/urodzonemu ………………………………………………………………………….


(data i miejsce urodzenia)


………………………………                                                       ………………………………


                            (PESEL)                                                                                                                                                  (NIP)


zamieszkałej/zamieszkałemu …………………………………………………………………...


                                                                                          (adres, tel. kontaktowy)

…………………………………………………………………………………………………...


Uprawiana dyscyplina ………………………………………..………….……………………...


Reprezentująca/y klub    ………………………………………………………………………...


                                                                                    (pełna nazwa klubu, adres, telefon kontaktowy)

…………………………………………………………………………………………………...

		Lp.

		Osiągnięcia sportowe w ………………. roku upoważniające do ubiegania się


o stypendium*, nagrodę*, wyróżnienie* (udokumentowane)



		

		





…………………………                ………..………………..                …………..…………….


              (podpis zawodnika)                                (pieczęć klubu i podpis osoby upoważnionej)                    (pieczęć i podpis wnioskodawcy)


*niepotrzebne skreślić
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