Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/198/17
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych
§ 1. Dla

zawodników

amatorów

osiągających

wysokie

wyniki

sportowe

we

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą zostać przyznane stypendia
sportowe z budżetu Powiatu Gostyńskiego.
§ 2. 1. Stypendia sportowe może otrzymać zawodnik – amator mający stałe miejsce
zamieszkania na terenie powiatu gostyńskiego i posiadający licencję zezwalającą na
uprawianie określonych dyscyplin sportowych, który jest:
1) uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej,
2) słuchaczem, studentem wyższej uczelni i nie ukończył 26 lat,
3) osobą nie posiadającą statusu ucznia, słuchacza lub studenta w wieku 18-26 lat.
2. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać stypendium sportowe spełniając wymogi określone
w przepisach statutów i regulaminów organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących
się sportem osób niepełnosprawnych.
3. Stypendium może otrzymać zawodnik wymieniony w ust.1 lub 2 spełniający jeden z
następujących warunków:
1) został zakwalifikowany do reprezentacji kraju w danej dyscyplinie sportu;
2) zajął co najmniej 12 miejsce w mistrzostwach kraju w swojej kategorii wiekowej lub brał
udział w oficjalnych zawodach międzynarodowych w swojej kategorii wiekowej oraz realizuje
program przygotowań do kolejnych zawodów tej samej rangi.
§ 2. 1. Zarząd Powiatu przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendium na uzasadniony wniosek
klubu reprezentującego zawodnika lub z własnej inicjatywy.
2. Czynności organizacyjne związane z funkcjonowaniem niniejszego regulaminu wykonuje
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się na obowiązującym druku, którego
wzór stanowi załącznik do regulaminu.
4. Wnioski winny być składane do dnia 15 stycznia każdego roku.
§ 3. 1. Stypendium może zostać przyznane w wysokości do 50% minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok
udzielenia stypendium ogłoszonego przez Radę Ministrów.
2. Kwota brutto stypendium sportowego, wypłacana co miesiąc nie może być niższa niż 100 zł.
3. Okres, na który zostaje przyznane stypendium i jego wysokość ustala każdorazowo Zarząd,
w zależności od posiadanych środków.
§ 4. 1. Stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:
1) zostało stwierdzone przez organ przyznający stypendium, że zawodnik zaniedbuje
realizację programu przygotowań do zawodów, o których mowa w § 2,

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego
polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem sportowym.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się ponownie zawodnikowi w następujących przypadkach:
1) po stwierdzeniu przez organ przyznający stypendium, że zawodnik ponownie realizuje
program przygotowań;
2) zawodnikowi zostały przywrócone prawa zawodnika przez organ wymieniony w ust. 1 pkt
2.
3. Wznowienie wypłaty stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia przez organ przyznający stypendium, iż wstrzymanie stypendium
nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za
cały okres od dnia jego wstrzymania.
§ 2. Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej
wymienionych przyczyn:
1) zostało stwierdzone przez organ przyznający stypendium, iż zawodnik nie realizuje
programu przygotowań do zawodów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2,
2) utracił prawa zawodnika na okres przygotowań, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2,
3) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza
Poradni Medycyny Sportowej, zastrzeżeniem § 7 ust. 1,
4) odmówił udziału w zawodach lub w programie przygotowań, o których mowa w § 2 ust. 3,
5) zostało mu przyznane stypendium sportowe ze środków budżetu państwa.
§ 3. 1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta
została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza Poradni Medycyny Sportowej, może
być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3
miesiące.
2. Zawodnikowi, o którym mowa w § 6 pkt 3, stypendium sportowe wypłaca się przez okres 3
miesięcy od dnia utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu.
§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Klubu – zrzeszającego zawodnika. Któremu przyznano
stypendium sportowe, do niezwłocznego informowania zarządu powiatu o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium zawodnikowi.
§ 5. 1. Macierzysty klub sportowy zobowiązany jest przekładać po upływie kwartału (tj. do
10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału) przyznającemu stypendium raport o
realizacji programu przygotowań do zawodów oraz informację w przypadku zawieszenia
stypendysty w prawach zawodnika.
2. Brak realizacji zapisów ust. 1 powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium dla zawodnika do
czasu złożenia raportu o realizacji programu przygotowań do zawodów.

