
R E G U L A M I N

Przyznawania  Stypendium  Sportowego Wójta Gminy Psary 

§ 1

Niniejszy  regulamin  określa  szczegółowe  zasady,  tryb  przyznawania  i  pozbawiania  oraz
wysokość  stypendiów sportowych biorąc  pod uwagę znaczenie  danego sportu  dla  Gminy
Psary oraz osiągnięty wynik sportowy.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Stypendium - należy przez to rozumieć „Stypendium Sportowe Wójta Gminy Psary”,

2. Zawodniku  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną  uprawiającą  dyscyplinę  lub
konkurencję  sportu  objętą  systemem  współzawodnictwa  sportowego,  startującą
w zawodach sportowych i będącą mieszkańcem gminy Psary,

3. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Psary,

4. Gminę - należy przez to rozumieć Gminę Psary,

5. Wnioskach - należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie stypendium,

6. Komisji  -  należy  przez  to  rozumieć  komisje  rozpatrującą  i  opiniującą  wnioski
o stypendium.

§3
Warunki zgłoszenia

1.  Stypendium  może  być  przyznawane  zawodnikowi  w  sporcie  indywidualnym
i  zespołowym,  który  osiągnął  wysoki  wynik  sportowy  w  międzynarodowym  lub
krajowym  współzawodnictwie  sportowym  i  w  dyscyplinach  indywidualnych  lub
zespołowych i spełnia jeden z poniższych warunków:

1) zdobył co najmniej 3 miejsce w zawodach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej
lub wojewódzkiej w sportach indywidualnych lub zespołowych,

2) został  powołany  do  ogólnopolskiej  lub  wojewódzkiej  kadry  w  swojej  dyscyplinie
sportu,

3) reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy, świata lub w igrzyskach olimpijskich.

§ 4

1. Stypendium przyznawane jest  na okres 12 miesięcy i wypłacane kwartalnie na koniec  
każdego kwartału, począwszy od pierwszego kwartału, w którym przyznano stypendium.

2. Wysokość stypendium  jest uzależniona od osiągnięć kandydatów do stypendium, bez  
względu na uprawianą dyscyplinę sportu.

3.  Kwartalna  wysokość  przyznanego  stypendium  jest  uzależniona  od  rangi  osiągnięcia
i wynosi odpowiednio:



1) 500  zł  –  wysokość  stypendium  za  zajęcie  I  –  III  miejsca  na  zawodach
międzynarodowych;

2) 400 zł - wysokość stypendium za zajęcie I – III miejsca na zawodach ogólnopolskich;
3) 300 zł - wysokość stypendium za zajęcie I – III miejsca na zawodach wojewódzkich;
4) 400  zł  -  wysokość  stypendium  za  reprezentację  Polski  w  mistrzostwach  Europy,

świata lub w igrzyskach olimpijskich;
5) 300 zł -  wysokość  stypendium za  powołanie  do  ogólnopolskiej  lub  wojewódzkiej

kadry w swojej dyscyplinie sportu.

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak wybitne osiągnięcia kandydata do
stypendium dopuszcza się możliwość przyznania stypendium w wyższej  niż  wskazana
w pkt. 3 kwota pod warunkiem posiadania na ten cel środków w budżecie gminy.

§ 5

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
2) trener lub instruktor,
3) zainteresowany zawodnik.

2. Wniosek o stypendium sportowe powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (pełna nazwa oraz adres i numer telefonu),
2) dane personalne zawodnika (imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania),
3) krótką charakterystykę zawodnika,
4) szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku.

3. Do  wniosku  należy  dołączyć  oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na
przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych we wniosku, dla potrzeb postępowania
związanego z przyznaniem stypendium.

§ 6

1. Wniosek  o  przyznanie  stypendium  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  Psary,
ul.  Malinowicka  4,  42-512  Psary,   w  terminie  do   10  grudnia  każdego  roku
kalendarzowego,  uwzględniając  wyniki  sportowe  osiągnięte  w  okresie  do  12  miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja.

2. Liczbę  członków  komisji,  jej  skład  osobowy,  w  tym  przewodniczącego  ustala  Wójt
w drodze zarządzenia.

3.  Do zadań komisji należy:
a) analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków z uwzględnieniem znaczenia

danego sportu dla Gminy Psary;
b) wyłonienie kandydatów do stypendium.

4. Do zadań przewodniczącego komisji należy:
a) zwołanie posiedzeń komisji;
b) organizacja pracy komisji;
c) przedłożenie Wójtowi listy kandydatów do stypendium.



5. W  posiedzeniach  komisji  mogą,  na  zaproszenie  jej  przewodniczącego,  uczestniczyć
w charakterze konsultantów osoby spoza jej składu, wyłącznie z głosem doradczym.

§ 8

1. Stypendium przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Listę  sportowców,  którym  Wójt  przyznał  stypendium  zamieszcza  się  na  stronie
internetowej Urzędu Gminy Psary.

§ 9

1. Decyzję administracyjną o pozbawieniu stypendium wydaje Wójt  w przypadku, gdy:
1) postawa etyczna zawodnika odbiega od norm społecznych,
2) zawodnik popełnił  przestępstwo z winy umyślnej,  którego popełnienie  stwierdzono

prawomocnym wyrokiem sądu.


