
UCHWAŁA NR VIII/86/2015 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

\

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz 
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Na podstawie podstawie art.18 ust. 2pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 
art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym mogą być przyznawane stypendia, wyróżnienia i nagrody.

§ 2. Wysokość stypendiów, zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz przyznawania nagród
1 wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu określa Regulamin stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na stypendia, nagrody i wyróżnienia, o których mowa w niniejszej 
uchwale, określa uchwała budżetowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/314/2009 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 27 lutego 2009 r. 
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz 
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dziennik 
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2009 r. Nr 19, poz.770).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

r
Dariusz Czerniawski
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/86/2015 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Regulamin
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz 

przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, jest mowa o zawodniku - należy 
przez to rozumieć zawodnika zrzeszonego w klubie, będącego mieszkańcem gminy Borne Sulinowo, który 
uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem międzynarodowym lub krajowym i czynnie uczestniczy 
we współzawodnictwie sportowym.

§ 2.1. Stypendium, nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik do 19 roku życia, który uprawia 
dyscyplinę sportu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy lub 
podmioty działające z jego upoważnienia oraz spełnił wraku poprzedzającym otrzymanie stypendium, jedno 
z następujących kryteriów:

1) brał udział w igrzyskach olimpijskich, w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, igrzyskach
paraolimpijsldch;

2) zajął miejsce od 1 do 4 w mistrzostwach Polski, młodzieżowych mistrzostwach Polski lub pucharze Polski -
w danej kategorii wiekowej;

3) jest członkiem kadry wojewódzkiej lub narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Burmistrz Bornego Sulinowa może przyznać stypendium 

sportowe za inne osiągnięcia niż wymienione w ust. 1, zawodnikowi wyróżniającemu się i rokującemu 
w kolejnych latach reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego.

3. Warunki określone w ust. 1, pkt 1 - 3 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział 
w dyscyplinach drużynowych.

4. Stypendium sportowe może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.
§ 3.1. Wysokość stypendiów oraz nagród uzależniona jest od:

1) kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Borne Sulinowo;
2) ilości pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie stypendium sportowego;
3) osiągniętego wyniku sportowego zgodnie z §2 Regulaminu.

2. O ostatecznej wysokości stypendiów sportowych decyduje Burmistrz Bornego Sulinowa.
3. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wypłacane będzie dwa razy

w roku:
1) do 15 maja danego roku budżetowego;
2) do 15 grudnia danego roku budżetowego.

4. Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego stypendystę lub 
rodzica, opiekuna prawnego niepełnoletniego zawodnika, bądź na podstawie listy w Referacie Finansów 
i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Bomem Sulinowie.

§ 4. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy i listy gratulacyjne.
§ 5. 1. Do złożenia wniosku o przyznanie lub cofnięcie stypendium, nagrody lub wyróżnienia uprawnieni są:

1) macierzysty klub sportowy zawodnika;
2) dyrektor placówki oświatowej z terenu gminy Borne Sulinowo;
3) pełnoletni zawodnik;
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4) rodzic, opiekun prawny, jeżeli zawodnik jest niepełnoletni.
2. Podmioty zgłaszające kandydatów do stypendiów oraz stypendyści zobowiązani są do informowania 

o wszelkich okolicznościach mających znaczenie przy przyznawaniu oraz cofaniu lub wstrzymywaniu 
stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących spełniania kryteriów przyznawania stypendiów ujętych 
w §2.

j

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe za rok poprzedzający należy składać 

w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w terminie do 14 marca danego roku budżetowego.
5. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany, ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć 

kandydata (kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, protokoły z zawodów).
6. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych opiniuje, w terminie do 15 kwietnia danego roku, komisja 

ds. stypendiów sportowych powołana zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa na dany rok kalendarzowy.
7. Komisja ds. stypendiów sportowych przekłada Burmistrzowi Bornego Sulinowa listę rekomendowanych 

kandydatów.
§ 6. Wykaz osób, które otrzymały stypendium sportowe, nagrody lub wyróżnienia podlega obwieszczeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bomem Sulinowie i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7.1. Zawodnikowi można wstrzymać, cofnąć lub pozbawić go stypendium.
2. Zawodnikowi wstrzymuje się stypendium w sytuacji, gdy:

1) zaniedbuje swoje obowiązki w realizacji przygotowań do udziału w zawodach sportowych;
2) został zawieszony w prawach zawodnika.

3. Zawodnika pozbawia się stypendium w sytuacji, gdy:
1) zaprzestał uprawiania sportu;
2) uzyskał status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego;
3) popełnił czyn karalny lub naruszający normy moralne;
4) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę.

§ 8. Decyzje w zakresie, o którym mowa w §7 podejmuje Burmistrz Bornego Sulinowa.
§ 9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Burmistrz Bornego Sulinowa.
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Załącznik do Regulaminu

Wniosek
o przyznanie stypendium/nagrody Burmistrza Bornego Sulinowo dla wyróżniającego się

sportowca

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy,

Adres:2.

Ulica, .nr.

Kod pocztowy Miejscowość

Nr telefonu E - mail

II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA

1. Nazwisko i imię

2. Data urodzenia

3. Adres zamieszkania

4. Pesel

5. Nr rachunku bankowego..................

6. Uprawiana dyscyplina i konkurencja.

7. Kategoria wiekowa.........................

8. Nazwisko i imię trenera

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA
INDYWIDUALNE(REPREZENTUJĄCEGO 

LUB REPREZENTUJĄCEGO GRY ZESPOŁOWE)
DYSCYPLINY

1. Wymienić osiągnięcia sportowe zgodnie z §2 uchwały.

2. Przynależność do kadry wojewódzkiej lub narodowej
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;

3. Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach i planach sportowych

(Podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:

dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika (kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, 
protokoły z zawodów potwierdzone za zgodność z oryginałem).
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