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RADY GMII\-Y W MAGNUSZEWIE

z dnia28 czerwca 2006r.

w sprawie zasad udzielania stypendi6w za szczeg6lne osi4gnipcia w sporcie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt l4a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p62. zm. ) oraz art. 35 ustawy z dnta 29
lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz. U. Nr I55, poz. 1298 Rada Gminy
Magnuszew uchwala, co nastEpuje:

$ 1 .

Uchwala sig zasady udzielania stypendi6w zaszczeg6lne osi4gnigcia w sporcie.

$ 2 .

Zasady udzielania stypendi6w szczeg6lowo okresla ,,R.egulamin prryznawania
stypendium za szczeg6lne osi4gniEcia w sporcie" stanowi4cy zalqczntkNr I do niniejszej
uchwaly.

$ 3 .

Wz6r wniosku o przyznane stypendirLm za szczeg6lne osi4gnigcia w sporcie stanowi
zalqczntkNr 2 do niniejszej uchwaly.

$ 4 .

WysokoS6 kwoty na stypendia zostanie okre6lona w budZecie Gminy.

$s .

Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy.

$ 6 .

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia
Urzgdowym Woj ew6dawa Mazowieckiego.

ogloszenia w DziennikuJEJ
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5 .

6.

7.

ZalqcznikNrl douchwah a t.
Rady Gminy w magnus rJni"Nf,l,#4klo F
z dnia 28 czerwca2006r. 

'rl

w sprawie zasad udzielania stypendi6w
za szczeg6lne osi4gnigcia w sporcie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIOW
zA szczEGoLNE osr.{cNIECIA W SPORCIE

I. Postanowienia og6lne

1. W6jt Gminy moZe przyzna| stypendium za szczeg6lne osi4gnigcia w sporcie dla
zawodnik6w posiadaj 4cych status amatora.

2. Wnioski o przyznanie stypendium kwalifikowane sq przez KomisjE Stypendialn4
powolanq p r zez W 6jta Gminy.
Pracami komisji kieruje przewodni czqcy.
Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywaj4sig co najmniej cztery razy w roku. W6jt
Gminy mohe zwola(, KomisjE w kazdym czasie. Komisja dzialanieodplatnie.
Komisja Stypendialna sporzqdza z posiedzema protok6l, kt6ry podpisujq wszyscy
czlonkowie Komisji.
Wykaz zakwalifikowanych wniosk6w podpisuje przewodniczqcy Komisji
i przedHada go wraz z protokolem W6jtowi Gminy.
Ostatecznq decyzjE o przyznaniu stypendi6w W6jt Gminy podejmuje w formie
zarz+dzerrj4 w kt6rym okreSla wysokoS6 oraz okres na jaki zostalo stypendium
ptryznarle.
Stypendium ma charakter uznaniowy.
Stypendium mohe by(, przyznane wylQcznie zawodnikom zanieszkalym na terenie
gminy Magnuszew i reprezentujecym kluby, stowarzaszenia kultury fizycznej Iub
szkoly z gminy Magnuszew.

II. Zasady przyznnw ania stypendium

Stypendium mo?e byl przyznane sportowcowi za szczeg6lne osi4gnigcia w r62nych
dyscyplinach sportu.
Z wnioskiem o przyznanre stypendium wystgpuje prezes klubu, stowarzyszenie
kultury fizycznej lub dyrektor szkoly, w kt6rej sportowiec odnosi sukcesy.
Wniosek o przyznarrie stypendium winien zloty(, w lJrzpdzie Gminy w terminie do
l5 dnia miesi4ca poprzedzajEcego nowy kwartal.
Stypendia za osi4gnipcia w sporcie wlplaca sig miesipcznie.
Wysoko5i stypendium za osi4gnigcia w sporcie ustala W6jt Gminy kierujqc siq opini4
Komisji Stypendialnej oraz wysokoSci4 Srodk6w zaplanowanych na ten cel
w budZecie Gminy.
W przypadku uzyskania przez jednego sportowca uprawnieri do wipcej niz jednego
stypendium za osi4gniEcia w sporcie, wyplacane jest jedno stypendium.
Stypendium sportowe wstrzymuje siq, jeZeli:
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a) zawodnik zostal zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy
wlaSciwego polskiego nfiqzlcu sportowego, klubu lub stowarzyszeria
kultury fizycznej zgodnie z regulaminem sportowym,

b) zawodnik zaniedbuj e realizacjgprogramu przygotowari.

8. Wstrzymane stypendium w;placa sig zawodnikowi, kt6remu zostaly przywr6cone
prawa zawodnika.

9. wyplata stypendium nastgpuje od pierwszego dnia miesi4ca nastEpuj4cego po
miesi4cu, w kt6rym ustaly przycryny jego wstrzymania.

10. w przypadku stwierdzeni4 2e wstrzymane stypendium nastqpilo z prryczyn
niezawinionych ptzez zawodnika, stypendium mohe by6 wyplacone za caly okres
wstrzymania.

11. Stypendium sportowe cofa sig zawodnikowi, jeheIi:

a) utracil prawa zawodnika,
b) utracil zdolnoS6 do uprawiania sportu potwierdzon4 orzeczeriem

lvydanym przez lekarza,
c) odm6wil udzialu w zawodach sportowych,
d) niesportowego zachowania w czasie zawod6w.

12. Zawodnikowi, kt6ry jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolnoSd ta
zostala stwierdzona orzeczeriem wydanym przez lekarza, mole byd wlplacone
stypendium sportowe przez okres tej niezdolnoSci; nie dluzej jednak ri? przez trzlr
miesi4ce.

13. W6jt Gminy mohe cofn46 stypendium lub zmieni6 jego wysokoSd w kazdym czasie
w razie braku wystarczaj4cych Srodk6w na wyplaty stypendi6w.

14. Od zarzqdzefi W6jta Gminy w sprawach stypendi6w uregulowanych niniejsz4
uchwal4 odwolanie nie przysluguj e.

III. Postanowienia kor[cowe

Pierwsze wnioski o przyznante stypendiow za szczeg6lne osi4gnigcia w sporcie
skladad w terminie do 15 wrzeSnia 2006r.
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( pieczqtka )

O ptzyznanie

Imie i nazwisko do stypendium

Dyscyplina sportowa .....

Imig i nazwisko (nantra)

4. Nazwa klubu lub

5. Dokumentacja osiqgnip6

lub innych przedsiEwzi

6. Program stypendium -

Zal1cznikNr 2 do uchwaly
Rady Gminy w Magnuszewie Nr..........
z dnia 28 czenyca2006r.

WZOR WI{IOSKU
za szcz.eg6lne osi4gnipcia w sporcie

t .
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Lia kultury fizycnyej kandydata'

. . . . . . t .

lydata ( potwierd[enia udziatu w zawodach, turniejach

opinie )  . . . . . .

( pieczqtka i podpis wnioskodawq, )( miejscowoSt, data )


