Załącznik do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Gminy Krośnice z dn. 27.09.2019 r.
(z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Dolnośląskiego)

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA OKRESOWYCH STYPENDIÓW SPORTOWYCH
ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. 1. Stypendia sportowe mogą być przyznane osobie, zwanej dalej „zawodnikiem”, zamieszkującej na
terenie gminy Krośnice.
2. Stypendia sportowe mogą być przyznane za wysokie osiągnięcia w sportach olimpijskich i
paraolimpijskich.
3. Stypendium sportowe przyznawane będzie zawodnikowi, który w roku poprzedzającym przyznanie
stypendium uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:
1) zakwalifikował się do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata lub Europy, Igrzyska Olimpijskie
lub Paraolimpijskie;
2) zajął do 6 miejsca w zawodach rangi mistrzostw Polski, a w dyscyplinach zespołowych udział w
półfinale mistrzostw Polski lub powołanie do kadry narodowej.
§ 2. 1. Stypendia przyznawane są przez Wójta Gminy Krośnice na wniosek:
1) klubu, w którym zrzeszony jest zawodnik;
2) władz właściwego ogólnopolskiego związku sportowego;
3) szkoły, do której uczęszcza kandydat;
4) pełnoletniej osoby uczącej się;
5) osoby prawnej lub kandydata do stypendium;
6) w przypadku osoby niepełnoletniej - rodzica lub jego prawnego opiekuna.
2. Wniosek składa się do Wójta Gminy Krośnice.
3. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
4. Wnioski należy złożyć w terminie do ostatniego dnia lutego w roku, w którym stypendium ma być
wypłacane.
§ 3. 1. Ustala się wysokość miesięcznego stypendium netto w kwocie do 300,00 zł dla jednego zawodnika.
2. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w danym roku budżetowym i
wypłacane od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.
3. Jeżeli stypendium przyznano na okres dłuższy niż liczba miesięcy pozostałych do końca roku
budżetowego, stypendium wypłaca się z odpowiednim wyrównaniem za miesiące poprzednie.
4. Zawodnikowi przysługuje tylko jedno stypendium sportowe.
§ 4. 1. Wójt Gminy Krośnice na uzasadniony wniosek podmiotu wnioskującego lub z własnej inicjatywy
wstrzymuje stypendium sportowe, gdy zawodnik:
1) nie realizuje programu szkoleniowego;
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez władze właściwego związku sportowego.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyn wstrzymania stypendium,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.

3. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza sportowego, stypendium może być wypłacane przez okres tej
niezdolności.
4. Wójt Gminy Krośnice pozbawia stypendium na wniosek klubu sportowego, innego wnioskodawcy lub z
urzędu po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania:
1) zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego, nie bierze udziału w treningach i w zawodach
sportowych z przyczyn innych niż zdrowotne;
2) zawodnik poprzez rażące naruszenie zasad współżycia społecznego otrzymał karę dyscyplinarną
nałożoną przez właściwe władze sportowe.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Krośnice o wszelkich
okolicznościach stanowiących podstawę do wstrzymania lub pozbawienia stypendium.
§ 5. Limit środków przeznaczonych na stypendia jest ustalany dla każdego roku w uchwale budżetowej.
§ 6. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w sportach nieolimpijskich stypendium może przyznać
Wójt Gminy Krośnice z własnej inicjatywy.
§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy Krośnice do opracowania treści umowy, na podstawie której będzie
przyznane stypendium.

