Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/226/16
Rady Miasta Przeworska
z dnia 29 września 2016r.
Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych stypendiów
sportowych dla osób fizycznych (zawodników) osiągających wysokie wyniki sportowe
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
§ 1.
Okresowe stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, są przyznawane przez Burmistrza Miasta
Przeworska osobom fizycznym, zwanym dalej zawodnikami, osiągającym wysokie wyniki sportowe
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie
danego sportu dla Gminy Miejskiej Przeworsk.
§ 2.
1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który osiągnął wyniki sportowe:
1) w dyscyplinach indywidualnych w kategoriach wiekowych U15 i wyżej:
a) uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich,
b) uczestniczył w Mistrzostwach Świata,
c) uczestniczył w Mistrzostwach Europy,
d) zajął miejsce I-X w Mistrzostwach Polski,
e) zajął miejsce I-III w Mistrzostwach Województwa
2) w dyscyplinach zespołowych (wszystkie kategorie wiekowe)
a) zajął miejsce I-X w Mistrzostwach Polski,
b) uzyskał powołanie i uczestniczył w meczach reprezentacji Polski (z wyłączeniem
konsultacji, zgrupowań i meczów towarzyskich),
c) uzyskał powołanie i uczestniczył w meczach reprezentacji województwa (z wyłączeniem
konsultacji, zgrupowań i meczów towarzyskich).
§ 3.
1. Za podstawę ustalenia wysokości stypendiów sportowych przyjmuje się minimalne miesięczne
wynagrodzenie za pracę, ustalone ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę obowiązujące na dzień 1 stycznia roku, na który przyznawane są
stypendia.
2. Stypendium ma charakter finansowej pomocy indywidualnej, realizowanej w miesięcznych ratach,
których wysokość nie może przekraczać 25% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za
pracę.
3. Wysokość przyznawanych stypendiów warunkowana jest wysokością zabezpieczanych środków
w budżecie Gminy Miejskiej Przeworsk.

§ 4.
1. Stypendium przyznawane jest na okres do jednego roku kalendarzowego.
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2. Stypendium przyznawane jest za wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium.
§ 5.
1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia są:
1) kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny
opiekun,
2) przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
2. Burmistrz Miasta Przeworska może przyznać stypendia z własnej inicjatywy.
§ 6.
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta
Przeworska w terminie do dnia 15 lutego w roku, w którym stypendium ma być wypłacane.
§ 7.
1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium,
wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich
usunięcia.
2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku wycofania przez wnioskodawcę lub
nieusunięcia braków formalnych w terminie.
§ 8.
1. Wypłata stypendium sportowego dokonywana jest na podstawie zawartej z zawodnikiem umowy
stypendialnej, określającej prawa i obowiązki stron, w tym warunki pozbawienia przyznanego
stypendium.
2. Wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik nr 2.
§ 9.
1. Burmistrz Miasta Przeworska może pozbawić zawodnika stypendium sportowego w przypadku:
1) zaprzestania startów i treningów lub decyzją właściwego organu został zawieszony lub
czasowo bądź dożywotnio zdyskwalifikowany,
2) popełnienia czynu karalnego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem lub naruszenia
powszechnie obowiązujące normy społeczne.
2. Pozbawia się stypendium od następnego miesiąca po zaistnieniu okoliczności wymienionych
w ust. 1.
§ 10.
Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Tomasz Kojder
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