UCHWAŁA NR V/33/11
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się stypendia Gminy Miejskiej Mielec dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe.
§ 2.
Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Mielca.
§ 3.
Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Gminy Miejskiej
Mielec określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Myśliwiec
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Załącznik do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe
§ 1.
Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników w wieku powyżej 19 roku życia, osiągających
wysokie wyniki sportowe.
§ 2.
Stypendium sportowe, zwane dalej "stypendium" może być przyznane:
1) zawodnikom gier zespołowych, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe tj. biorą udział
w rozgrywkach drużynowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w rywalizacji o mistrzostwo
Polski, zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie miasta Mielca.
2) zawodnikowi zamieszkałemu na terenie miasta Mielca uprawiającemu indywidualną dyscyplinę
olimpijską, który osiąga wysokie wyniki sportowe tj. zajmuje miejsce medalowe w zawodach
rangi mistrzostw Polski lub bierze udział w zawodach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw
świata, igrzyskach olimpijskich, zrzeszonemu w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie
miasta Mielca.
§ 3.
1. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie
Miasta Mielca.
2. Wysokość stypendium ustalana jest przez Prezydenta Miasta Mielca na wniosek Zespołu,
o którym mowa w § 5.
3. Wysokość stypendium dla zawodnika w poszczególnych miesiącach nie może przekroczyć
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
4. Liczbę zawodników uprawnionych do przyznania stypendiów w grach zespołowych określa
załącznik nr 2 do regulaminu.
5. Stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy (w okresie od stycznia do czerwca oraz
od lipca do grudnia) lub na 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest wypłacane
w okresach miesięcznych.
6. Środki finansowe na przyznane stypendium zawodnikowi przekazuje się klubowi sportowemu,
do którego należy zawodnik, na podstawie zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Mielca
a klubem sportowym porozumienia.
§ 4.
1. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować kluby sportowe mające siedzibę
i działające na terenie Miasta Mielca oraz instytucje zajmujące się sportem.
2. Wniosek o przyznanie stypendium składa wnioskodawca na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do regulaminu w terminie do 31 grudnia na rok następny oraz do 30 czerwca na II półrocze
danego roku lub do miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie sezonu w danej dyscyplinie sportu.
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§ 5.
1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym Zespół
do spraw stypendiów, zwany dalej „Zespołem” powołany na dany rok kalendarzowy przez
Prezydenta Miasta Mielca.
2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust.1, wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Mielca,
2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu,
3) jeden przedstawiciel wnioskodawcy.
3. Zespół podejmuje decyzje większością głosów.
4. Zespół wnioskuje do Prezydenta ilość i wysokość stypendiów, kierując się możliwościami
finansowymi oraz jakością i ilością złożonych wniosków.
§ 6.
1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Mielca.
2. Decyzja Prezydenta Miasta Mielca jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 7.
1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku:
1) obniżenia poziomu sportowego - do czasu ponownego uzyskania wymaganego poziomu
sportowego,
2) niezdolności zawodnika do uprawiania sportu potwierdzonej orzeczeniem lekarza sportowego,
trwającej dłużej niż trzy miesiące - do czasu odzyskania zdolności do uprawiania sportu.
2. Zawodnik traci prawo do stypendium w przypadku:
1) zakończenia przez niego kariery sportowej,
2) zaprzestania reprezentowania klubu sportowego, na wniosek którego otrzymał stypendium,
3) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów sportowych i zasad etyki.
3. Wstrzymanie lub pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.
Decyzję o wstrzymaniu lub pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Prezydent Miasta
Mielca. Klub sportowy niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Miasta Mielca o wystąpieniu
okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2. W razie nie zawiadomienia Prezydenta Miasta Mielca
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2 – klub sportowy zobowiązany jest do zwrotu
przekazanych zawodnikowi środków po upływie miesiąca, w którym okoliczności te wystąpiły.
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Załącznik nr 1 do regulaminu
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
Data złożenia ........................
Nr wniosku ..........................
I . Informacja o wnioskodawcy
1. Wnioskodawca:
………………………………………………………………………………...............................
..........................
2. Adres:
Ulica ………………………………………..……………..nr…………………………
Kod pocztowy…………………......... Miejscowość ………………………………
Nr telefonu ……….…...………………............................................................
Fax……………………………………… e-mail………………………………........
3. Status prawny organizacji (data rejestracji, nr i dział rejestru lub wpisu):
……………………………………………………………………………………….....
4. Nr rachunku bankowego
.............................................................................
5. Zawodnik proponowany do stypendium:

Nazwisko i imię

Dyscyplina sportowa

Nazwa klubu, poprzednie kluby

Osiągnięcia sportowe

………………………………….
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:
Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
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Załącznik nr 2 do regulaminu
TABELA liczby zawodników uprawnionych do przyznania stypendium w grach
zespołowych
Lp.
1.
2.

Dyscyplina sportowa
Piłka siatkowa
Piłka ręczna

Maksymalna liczba zawodnikówuprawnionych do stypendiów
12
14
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