Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/140/12
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

Regulamin
przyznawania stypendium sportowego
Powiatu Wielickiego
dla dzieci i młodzieży
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stypendium sportowe Powiatu Wielickiego zwane dalej stypendium jest
świadczeniem o charakterze motywacyjnym dla zawodników mieszkających
i trenujących na terenie powiatu wielickiego osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Zarząd Powiatu Wielickiego może przyznać 10 stypendiów w kwocie 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100) miesięcznie.
II. Zasady i tryb przyznawania stypendium
§2
Stypendium może być przyznane zawodnikowi który:
1. Osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
otrzymania stypendium i osiągnął najwyższe lokaty na międzynarodowych lub
ogólnopolskich imprezach sportowych oraz spełnia co najmniej jedno z kryteriów:
1) Uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach
Europy,
2) zdobył od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
3) został powołany do kadry narodowej;
2. Jednocześnie dla każdego z kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1-3 będzie
wymagane uzyskanie dla Powiatu Wielickiego punktów w ogólnopolskim
współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.
3. Posiada dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe.
4. Jest mieszkańcem Powiatu Wielickiego.
5. Nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.
III. Zasady zgłaszania kandydatów
§3
1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium posiada właściwy klub sportowy,
zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego, jego opiekun prawny.
2. Wnioskodawca zgłaszając zawodnika powinien wypełnić formularz wniosku
o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie
ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży.
3. Wnioski o stypendium należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Wieliczce do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego w godzinach pracy
urzędu.
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4. Przyznanie stypendium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do wykorzystania
w celach promocyjnych Powiatu Wielickiego wizerunku i osiągnięć sportowych
zawodnika.
5. W przypadku wystąpienia braków formalnych w złożonym wniosku o stypendium,
wnioskodawca może zostać wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia
wezwania.
6. W przypadku gdy braki nie zostaną usunięte wniosek będzie odrzucony z przyczyn
formalnych.
7. Wnioski złożone po terminie określonym w § 3 ust. 3 nie będą rozpatrywane.
8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
IV. Komisja stypendialna
§4
1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium
przeprowadza komisja stypendialna ds. stypendium sportowego powołana przez
Zarząd Powiatu Wielickiego w składzie:
1) Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego – jako przewodniczący komisji;
2) Jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu Wielickiego;
3) Dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Powiatu Wielickiego;
4) Przedstawiciel Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia;
2. Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący, nie później jednak
niż do 15 lutego danego roku kalendarzowego.
3. Komisja spośród złożonych wniosków wybiera dziesięciu najlepszych sportowców
i rekomenduje ich do stypendium sportowego.
4. Wnioski rekomendowane przez komisję stypendialną ostatecznie zatwierdza
w formie uchwały Zarząd Powiatu Wielickiego do dnia 28 lutego każdego roku
kalendarzowego.
5. O przyznaniu stypendium zawiadamia się zainteresowanych na piśmie.
6. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy tj. od stycznia do grudnia
danego roku kalendarzowego. Pierwsza rata stypendium płatna będzie do
15 marca i obejmuje wyrównanie za miesiąc styczeń i luty oraz wypłatę
stypendium za miesiąc marzec. Kolejne raty będą płatne do ostatniego dnia
każdego miesiąca.
7. Wręczenie okolicznościowych dyplomów następuje na sesji Rady Powiatu
Wielickiego.
§5
1. Stypendium na wniosek komisji stypendialnej może zostać cofnięte przez Zarząd
Powiatu Wielickiego w drodze uchwały, od której nie przysługuje odwołanie.
2. Utrata stypendium następuje w przypadku gdy zawodnik:
1) Zaprzestał uprawiania sportu;
2) Odmówił
udziału
w
zawodach
sportowych
rangi
krajowej
lub
międzynarodowej;
3) Został zawieszony w prawach zawodnika;
4) Stosował środki dopingujące;
3. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie stypendium jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić Starostwo Powiatowe w Wieliczce o wystąpieniu okoliczności
wymienionych w ust. 2.
4. Komisja stypendialna może zwrócić się do Starosty Wielickiego o zlecenie
wydziałowi merytorycznie odpowiedzialnemu za sport, przeprowadzenie kontroli
stypendysty w zakresie określonym w ust. 2.
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5. O utracie stypendium Zarząd Powiatu Wielickiego informuje pisemnie
wnioskodawcę oraz zawodnika.
6. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 3 lub stwierdzeniu
nieprawidłowości w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 4, zawodnik zobowiązany
jest do zwrotu stypendium pobranego za okres, w którym utracił zdolność do
otrzymywania stypendium.
7. W przypadku odebrania stypendium z powodów określonych w ust. 2 komisja
stypendialna może wnioskować o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi.
V. Postanowienia końcowe
§6
1. Stypendium przekazane zostanie w sposób wskazany we wniosku.
2. Stypendia są finansowane z dochodów własnych Powiatu Wielickiego.
3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję
podejmuje Zarząd Powiatu Wielickiego.
4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie i formie
wymaganej dla jego uchwalenia.

3

