Uchwała Nr VI/39/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23.02. 2011 roku
w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych lub
nagród za wysokie wyniki sportowe
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
Przyjmuje się Regulamin określający zasady i tryb przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych lub nagród za wysokie wyniki sportowe stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Stypendia sportowe i nagrody finansowane będą ze środków budżetu Powiatu
Sztumskiego.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23
września 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz stypendiów
sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2011
roku.

Uzasadnienie
W 2008 roku Rada Powiatu Sztumskiego przyjęła uchwałę
umożliwiającą wspieranie finansowe sztumskich sportowców poprzez fundowanie
stypendiów oraz przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.
W 2010 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o
sporcie regulującą możliwość wspierania przez jednostki samorządu terytorialnego
sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe. Wymieniona nowa ustawa
wprowadza możliwość przyznawania stypendiów i nagród dla osób osiągających
wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe. Z uwagi na wzrastającą liczbę młodzieży
uprawiającej sport oraz uzyskiwane coraz lepsze wyniki w rywalizacji należy
stworzyć możliwości ich rozwoju. Przyznane stypendia i nagrody będą wyróżnieniem
dla najlepszych sportowców oraz pomogą im w edukacji sportowej i realizacji
wyznaczonych celów. Sami sportowcy reprezentując poszczególne kluby sportowe
promować będą Powiat Sztumski w Polsce i poza jej granicami. Uchwalona przez
Sejm ustawa o sporcie zastąpiła obowiązujące dotychczas dwie ustawy: ustawę o
kulturze fizycznej i ustawę o sporcie kwalifikowanym. Aby zachować ciągłość
działań w zakresie wspierania utalentowanej sportowo młodzieży niezbędne stało się
przygotowanie uchwały w oparciu o zapisy nowej ustawy.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2011r.

Regulamin
Przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
lub nagród za wysokie wyniki sportowe

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szczególną formą uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wyników sportowych
zawodników zamieszkujących na terenie powiatu sztumskiego są stypendia sportowe lub
nagrody.
2. Ewidencje osób uhonorowanych stypendiami lub nagrodami prowadzi Wydział Edukacji,
Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie

§2
1. Stypendium sportowe lub nagroda jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika
poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla
podniesienia poziomu wyszkolenia.
2. Stypendia sportowe lub nagrody mogą być przyznawane za osiąganie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
3. Za wysokie wyniki sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, takich jak: Olimpiada, Mistrzostwa
Polski, Europy, Świata lub udział zawodnika w konkurencji finałowej Igrzysk Olimpijskich .
4. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres maksymalnie 12 miesięcy w
danym roku kalendarzowym.
5. Stypendia przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie powiatu
sztumskiego.
6. Wysokość stypendium sportowego ustala się w kwocie nie niższej niż 300 zł brutto (słownie:
trzysta złotych brutto) miesięcznie biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
7. Nagroda może być przyznana w formie pieniężnej jeden raz w roku.
8. Minimalna wysokość nagrody wynosi 500 zł. (słownie: pięćset złotych brutto), a maksymalna
wysokość nagrody nie może być większa niż 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
§3
Nagrody mogą być przyznawane trenerom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym na zasadach
określonych w § 2 i 4.

II. Tryb przyznawania nagrody lub stypendium sportowego
§4
1. Stypendia i nagrody przyznaje Zarząd Powiatu.
2. Stypendium lub nagroda może być przyznana zawodnikowi, który:
a). jest zawodnikiem posiadającym lub nieposiadającym licencji,
b). osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w
okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku,
c). jest zawodnikiem klubu sportowego mającego swą siedzibę (zgodnie ze statutem) na terenie
powiatu sztumskiego.
3. Wniosek o stypendium lub nagrodę składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w
Sztumie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
4. Wniosek o stypendium lub nagrodę dla zawodnika składa macierzysty klub sportowy lub
Starosta.
5. Wypłata stypendium sportowego dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem umowę
stypendialną określająca prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania lub
pozbawienia przyznanego stypendium stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Macierzysty klub sportowy zobowiązany jest przedkładać co kwartał (do 10 dnia miesiąca
następującego po upływie kwartału) Zarządowi Powiatu przyznającemu stypendium, raport o
realizacji szkolenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
7. Przyznanie stypendium zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu również
nagrody finansowej jak i rzeczowej.
8. Wniosek o nagrodę dla trenera składa do Zarządu Powiatu macierzysty klub sportowy w
sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego
regulaminu.
9. Wniosek o nagrodę dla trenera do Zarządu Powiatu może złożyć również Starosta.
10. Przyznanie nagrody pieniężnej nie wyklucza możliwości przyznania nagrody rzeczowej.

III. Tryb wstrzymywania lub pozbawiania stypendium
§5
1. Zawodnikowi wstrzymuje się wypłatę stypendium, jeżeli:
a) zaniedbuje on realizację programu szkolenia,
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego
związku sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub
sportowy.
2. Wstrzymanie stypendium następuje na wniosek macierzystego klubu sportowego lub Zarządu
Powiatu.
3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium, Zarząd Powiatu w Sztumie powiadamia zawodnika oraz
macierzysty klub sportowy.
4. Wstrzymane stypendium przywraca się zawodnikowi na wniosek macierzystego klubu
sportowego po ustaniu przyczyn jego wstrzymania począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

6. Zawodnika pozbawia się stypendium na wniosek macierzystego klubu lub Zarządu Powiatu
jeżeli:
a) utracił licencję zawodnika, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
b) zaprzestał realizacji programu szkolenia,
c) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
d) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
e) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
f) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
7. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności
zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji
programu szkoleń, stypendium nie przysługuje.
8. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania
okoliczności wskazanych w § 5 ust. 7.
9. Stypendium wstrzymuje, wznawia i pozbawia Zarząd Powiatu.
10. Stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi w
terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania zwrotu.
11. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10 zawodnik
zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki liczone za każdy dzień zwłoki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych
lub przyznawania nagród za wysokie
wyniki sportowe

.........................................................
pieczęć wnioskodawcy

Wniosek
do Zarządu Powiatu w Sztumie
o przyznanie nagrody
stypendium sportowego*
na okres od .............................. do ................................. tj. na ....................... miesięcy
* niepotrzebne skreślić

Informacja na temat zawodnika
1

Imię i nazwisko:

2

Data i miejsce urodzenia:

3

PESEL:

4

NIP:

5

Adres /ulica, miejscowość, kod poczt./:

Nazwa banku i numer konta, na które należy przekazać stypendium/nagrodę

6
7

Nr licencji zawodnika /kserokopia w załączeniu/ o ilie ją posiada

Klub sportowy /pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem/:

Należy wypełnić w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem:
Pełna nazwa szkoły lub uczelni /wraz z adresem i telefonem/:

Klasa/rok:
Opinia szkoły/uczelni /proszę dołączyć informacje w formie załącznika do wniosku/

Wysokie wyniki sportowe określone w § 2 pkt 2 regulaminu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających złożenie wniosku (wzór ):
Lp.

Nazwa imprezy

Miejsce

Data

/olimpiady,
zawodów.../

/olimpiady,
zawodów.../

/olimpiady,
zawodów.../

Kategoria /niepotrzebne skreślić/:

Dyscyplina

Osiągnięcie /miejsce.../

junior młodszy lub kadet, junior, młodzieżowiec, senior

Uzyskana klasa sportowa:
Zawodnik: .......................................................................................................
/imię i nazwisko/

pobiera / nie pobiera
/niepotrzebne skreślić/

wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu.

Dotychczas otrzymane stypendia:

Wnioskodawca:

..............................................................................
podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) przez Starostę Sztumskiego, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum w celach
związanych z przyznawaniem oraz wypłatą Stypendium Sportowego lub nagrody. Jednocześnie
oświadczam, iż zostałem poinformowany:
1) o zakresie zbieranych danych, obejmującym, w szczególności: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy, NIP, PESEL, nazwę banku i numer konta, na które należy
przekazać stypendium(nagrodę), w przypadku jego przyznania, pełną nazwę i adres szkoły, do
której uczęszcza zawodnik klasę (w przypadku gdy jest uczniem lub studentem), nr licencji
zawodnika, pełną nazwę klubu wraz z adresem i telefonem,
2) że moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych,

3) że źródłem danych jest wyżej wymieniony wnioskodawca,
4) o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
5) o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, tj. prawie wniesienia, w
przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych ze względu na swoją
szczególną sytuację oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w
przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, gdy Starosta Sztumski zamierza
je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania moich danych osobowych
innemu administratorowi danych.

.....................................................

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

podpis zawodnika

Decyzja Zarządu Powiatu:

...............................................
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sztumskiego

1. Wszystkie strony wniosku
zdekompletowanie wniosku.

należy

ponumerować

oraz

spiąć

w

sposób

uniemożliwiający

2. Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki, poświadczone za
zgodność z oryginałem.
3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie ,
przy ul. Mickiewicza 31.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych
lub przyznawania nagród za wysokie
wyniki sportowe

UMOWA STYPENDIALNA Nr .............
zawarta w Sztumie w dniu ..................................... pomiędzy:
Powiatem Sztumskim z siedzibą w Sztumie ul. Mickiewicza 31, reprezentowanym przez:
1. ……………- Starostę Sztumskiego
2. ………………- Wicestarostę

zwanym dalej „Przyznającym”,
a
.......................................................................................
/imię i nazwisko zawodnika/
legitymującym się dowodem osobistym seria ................. nr .............................................
wydanym przez .........................................................................................
zamieszkałym(ą) .......................................................................................
zawodnikiem /pełna nazwa klubu/ ......................................................................................................
zwanym(ą) dalej „Stypendystą”
§ 1.
Na podstawie „Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
lub przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym”, Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres ...................
miesięcy, począwszy
od ................................... do ................................... (włącznie), w wysokości ….............................. zł
(słownie: .......................................................................................................... złotych).
§ 2.
Wypłata stypendium będzie dokonywana do dnia 15 każdego miesiąca w okresie wymienionym
w § l, na konto Stypendysty /nazwa banku i nr konta/: .........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

§ 3.
Stypendysta zobowiązuje się do:
a) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe,
b) aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym Powiatu Sztumskiego,
c) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych
organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego,
d) godnego reprezentowania Powiatu Sztumskiego na zawodach sportowych organizowanych
w ramach krajowego lub międzynarodowego współzawodnictwa sportowego.

§ 4.
Przyznający może wstrzymać lub pozbawić stypendium na wniosek macierzystego klubu
sportowego lub Zarządu Powiatu.
§ 5.
Stypendyście wstrzymuje się wypłatę stypendium, jeżeli:
a) zaniedbuje on realizację programu szkolenia,
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku
sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy.

§ 6.
Stypendystę pozbawia się stypendium, jeżeli:
a) utracił licencję uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
b) zaprzestał realizacji programu szkolenia,
c) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
d) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
e) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
f) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 7.
Wznowienie wypłaty wstrzymanego stypendium może nastąpić, w uzasadnionych wypadkach,
na wniosek podmiotu określonego w § 4, pod warunkiem:
a) ustąpienia przyczyn wymienionych w § 5,
b) złożenia wniosku o wznowienie wypłaty stypendium w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 8.
W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności
zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu
szkoleń, stypendium nie przysługuje.

§ 9.

1. Stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi w
terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania zwrotu.
2. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie, zawodnik zobowiązany jest zapłacić
ustawowe odsetki liczone za każdy dzień zwłoki.

§ 10.
Wstrzymanie lub pozbawienie stypendium następuje w formie pisemnej.

§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§12.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez właściwy
miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 14.
Umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

STYPENDYSTA

PRZYZNAJĄCY

Załącznik nr 3 do Regulaminu
przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych
lub przyznawania nagród za wysokie
wyniki sportowe

.........................................................

.........................................................

pieczęć wnioskodawcy

data, miejscowość

RAPORT za kwartał ……………
do umowy stypendialnej zawodników klubu sportowego ………………………..
Lp

Nazwisko i imię

Nr umowy stypendialnej

Przyznana wysokość
stypendium

Realizacja szkolenia w %

Propozycja na kwartał

.........................................................

.........................................................

podpis trenera

Podpis prezesa klubu

Uwagi

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych lub przyznawania nagród za wysokie
wyniki sportowe

.........................................................
pieczęć wnioskodawcy

Wniosek
do Zarządu Powiatu w Sztumie
o przyznanie nagrody dla trenera
Informacja na temat trenera
1

Imię i nazwisko:

2

Data i miejsce urodzenia:

3

PESEL:

4

NIP:

5

Adres /ulica, miejscowość, kod poczt./:

Nazwa Banku i numer konta, na które należy przekazać nagrodę
6
7

Nr licencji trenera /kserokopia w załączeniu/ o

Klub sportowy /pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem/:

Wysokie wyniki sportowe prowadzonego przez trenera zawodnika określone w § 2 pkt 2
regulaminu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (wzór ):
Imię i nazwisko
prowadzonego
przez trenera
zawodnika

Nazwa
imprezy
/olimpiady,
zawodów.../

Kategoria /niepotrzebne skreślić/:

Miejsce
/olimpiady,
zawodów.../

Data
/olimpiady, zawodów.../

Dyscyplina

Osiągnięcie
/miejsce.../

junior młodszy lub kadet, junior, młodzieżowiec, senior

Uzyskana klasa sportowa:
Wnioskodawca:

............................................................................
.

podpis (pieczęć) osoby reprezentującej wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) przez Starostę Sztumskiego, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum w celach związanych z
przyznawaniem oraz wypłatą Stypendium Sportowego lub nagrody. Jednocześnie oświadczam, iż
zostałem poinformowany:
6) o zakresie zbieranych danych, obejmującym, w szczególności: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy, NIP, PESEL, nazwę banku i numer konta, na które należy
przekazać nagrodę, w przypadku przyznania, pełną nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza
zawodnik klasę (w przypadku gdy jest uczniem lub studentem), nr licencji trenera, pełną nazwę
klubu wraz z adresem i telefonem,
7) że moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych,
8) że źródłem danych jest wyżej wymieniony wnioskodawca,
9) o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
10) o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, tj. prawie wniesienia, w
przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych ze względu na swoją
szczególną sytuację oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w
przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, gdy Starosta Sztumski zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania moich danych osobowych
innemu administratorowi danych.

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

.....................................................
podpis trenera

Decyzja Zarządu Powiatu:

...............................................
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sztumskiego

1. Wszystkie strony wniosku należy ponumerować oraz spiąć w sposób uniemożliwiający
zdekompletowanie wniosku.
2. Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki,
poświadczone za zgodność z oryginałem.
3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w
Sztumie , przy ul. Mickiewicza 31.

