Uchwała Nr IV/15/2010
Rady Gminy Ustka
z dnia 28 grudnia roku
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróŜnień dla osób fizycznych
będących zawodnikami za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z
2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.
U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku:
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218; Dz. U. z 2008 roku: Nr 180 poz.1111, Nr 228 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku: Nr 52 poz. 420,
Nr 157, poz. 1241;Dz. U. z 2010 roku: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.
31 ust1 i ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr
127, poz.857 ze zmianami: Dz.U. z 2010 roku: Nr 151, poz.1014)

Rada Gminy Ustka
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się rodzaje i wysokość okresowych stypendiów sportowych nagród i wyróŜnień
dla osób fizycznych będących zawodnikami, za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zamieszkujących na terenie Gminy
Ustka.
§ 2.
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
nagród i wyróŜnień dla osób, o których mowa w § 1 określa regulamin przyznawania nagród
i wyróŜnień stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Środki finansowe na stypendia, nagrody i wyróŜnienia są zabezpieczane corocznie w uchwale
budŜetowej Rady Gminy Ustka.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr V/46/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie
określenia rodzajów wyróŜnień i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich
przyznawania.
§6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/15/2010
Rady Gminy Ustka
z dnia 28 grudnia 2010 roku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA OKRESOWYCH
STYPENDIÓW SPORTOWYCH, NAGRÓD I WYRÓśNIEŃ
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH ZAWODNIKAMI.
Rozdział I
Zasady ogólne
§ 1.
Okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróŜnienia mogą być przyznane uczniom
i studentom osiągającym wysokie wyniki sportowe, stale zamieszkałym na terenie Gminy
Ustka, którzy są członkami klubów sportowych.
Rozdział II
Okresowe stypendia sportowe
§ 2.
1. Stypendium sportowe moŜe być przyznane za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendium moŜe otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym
w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego,
który:
1) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach Polski lub
2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub
3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
4) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych,
w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
§ 3.
1. Zawodnik spełniający warunki określone w § 2 moŜe otrzymać stypendium, jeŜeli
przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej i plany startów i przygotowań
wskazują na moŜliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2. Warunki określone w § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w
dyscyplinach druŜynowych.
§ 4.
1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego, którego zawodnik
jest członkiem.
2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach
i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika
na najbliŜsze 12 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§5.
1. Stypendia przyznaje się w ramach posiadanych środków budŜetowych w drodze umowy
cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Ustka, zwanym dalej Wójtem
a zawodnikiem, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej merytorycznie komisji Rady
Gminy Ustka.
2. Stypendium przyznaje się na okres 6 miesięcy.
3. Stypendium wynosi od 200 do 400 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane przez Wójta
w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca.
4. Jedna osoba moŜe otrzymywać tylko jedno stypendium.

§6.
1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 15 października kaŜdego roku
kalendarzowego, w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 – Biuro Obsługi
Interesanta.
2. Właściwa stała Komisja Rady Gminy rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do końca
listopada i niezwłocznie przedkłada Wójtowi opinie o zgłoszonych wnioskach oraz
wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym osobom. Wniosek Komisji określa
proponowaną wysokość stypendium i okres wypłacania. Opinia i wnioski Komisji nie są
dla Wójta wiąŜące.
3. Wójt określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia
sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.

§ 7.
Wójt przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych
na ten cel w budŜecie Gminy najpóźniej do dnia 31 grudnia.

§ 8.
Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłoŜony z wnioskiem
plan startów i przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu
i Gminy Ustka.

§ 9.
1. Wójt pozbawia wypłaty stypendium w następujących przypadkach:
1) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego
związku sportowego,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.
3) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
4) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
5) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
6) zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego
na terenie Gminy Ustka,
7) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami
współŜycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre
imię Gminy lub klubu sportowego.
2. Stypendium pozbawia Wójt po przeprowadzeniu postępowania dowodowego
potwierdzającego zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

Rozdział III
Nagrody i wyróŜnienia
§10.
1. Nagroda moŜe być przyznana za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym, w tym za reprezentowanie Gminy Ustka w finałach
zawodów ogólnopolskich lub międzynarodowych
2. WyróŜnienie
moŜe
być
przyznane
za
wysokie
wyniki
sportowe
we współzawodnictwie regionalnym.
§ 11.
1. O przyznanie nagrody lub wyróŜnienia mogą występować osoby fizyczne we
własnym imieniu albo w imieniu zawodnika instytucje, stowarzyszenia, inne jednostki
organizacyjne oraz radni Rady Gminy Ustka.
2. Nagroda lub wyróŜnienie moŜe mieć charakter indywidualny albo zespołowy.
§ 12.
1. Nagroda moŜe być przyznana w formie rzeczowej lub finansowej.
2. WyróŜnienie moŜe być przyznane wyłącznie w formie rzeczowej.
§ 13.
1. Ustala się następujące wysokości nagród:
1) kategoria indywidualna :
a) nagroda I stopnia – do 500 złotych brutto
b) nagroda II stopnia – do 400 złotych brutto
c) nagroda III stopnia – do 300 złotych brutto
2) kategoria zespołowa:
a) nagroda I stopnia – do 800 złotych brutto
b) nagroda II stopnia – do 600 złotych brutto
c) nagroda III stopnia - do 400 złotych brutto
2. Ustala się następujące wysokości środków finansowych na zakup wyróŜnień:
3) kategoria indywidualna :
d) nagroda I stopnia – do 300 złotych brutto
e) nagroda II stopnia – do 200 złotych brutto
f) nagroda III stopnia – do 100 złotych brutto
4) kategoria zespołowa:
d) nagroda I stopnia – do 400 złotych brutto
e) nagroda II stopnia – do 300 złotych brutto
f) nagroda III stopnia - do 200 złotych brutto
§ 14.
1. Nagroda lub wyróŜnienie przyznawane jest na wniosek, złoŜony w terminie 1 miesiąca
od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
2. Nagrodę lub wyróŜnienie przyznaje Wójt, po zasięgnięciu opinii właściwej
merytorycznie Komisji Rady Gminy Ustka.
3. Środki finansowe na nagrody lub wyróŜnienia są ustalane corocznie w budŜecie Gminy
Ustka.
§ 15.
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróŜnienia lub nazwę zespołu oraz adresu
klubu sportowego, w którym zawodnik trenuje;
2) zwięzłą informację o aktualnych osiągnięciach zawodnika luz zespołu, które
uzasadniają wystąpienie o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia;
2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia składa się w siedzibie Urzędu Gminy
w Ustce, ul.Dunina 24- Biuro Obsługi Interesanta.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 16.
1. Wójt pozbawia przyznanej nagrody lub wyróŜnienia w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
4) zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego
na terenie Gminy Ustka,
5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami
współŜycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre
imię Gminy lub klubu sportowego.
2. Nagrody lub wyróŜnienia pozbawia Wójt po przeprowadzeniu postępowania dowodowego
potwierdzającego zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 w czasie nie dłuŜszym
niŜ 6 miesięcy od dnia ich zaistnienia.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu przyznawania, pozbawiania
okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróŜnień
dla osób fizycznych będących zawodnikami.

Wniosek
o stypendium sportowe z budŜetu Gminy Ustka
1. Nazwa klubu sportowego zgłaszającego wniosek:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Imię i nazwisko zawodnika:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Informacja o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Załączniki do wniosku:
a) plan startów i przygotowań zawodnika na najbliŜsze 12 miesięcy oraz
b) dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia, o których mowa w pkt 3
niniejszego wniosku.

........................................
miejscowość, data

...........................................
pieczątka, podpis podmiotu zgłaszającego

Załącznik Nr 2
do Regulaminu przyznawania, pozbawiania
okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróŜnień
dla osób fizycznych będących zawodnikami.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody/wyróŜnienia*
za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych będących zawodnikami.
1. Imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa instytucji, klubu sportowego,
stowarzyszenia, jednostki organizacyjnej zgłaszającej wniosek:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............................................................................
2. Imię i nazwisko ucznia/studenta*, adres zamieszkania, adres klubu sportowego,
którego zawodnik jest członkiem:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............................................................................
3. Zwięzła informacja o aktualnych osiągnięciach zawodnika lub zespołu,
które uzasadniają wystąpienie o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

.................................................
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

......................................................................
pieczątka, podpis podmiotu zgłaszającego

