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ZAŁĄCZNIK Nr 1  

Do Uchwały Nr X/53/2007 

 Rady Miejskiej w  Wyszkowie      

z dnia 28czerwca 2007r.   

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA I COFANIA STY PENDIÓW SPORTOWYCH 

§ 1. 

 1. Stypendia sportowe Gminy Wyszków mogą być przyznawane zawodnikom, którzy spełniają łącznie 
poniŜsze warunki: 

a) uprawiają dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich, 
b) posiadają zameldowanie na terenie Gminy Wyszków, 
c)zobowiąŜą się pisemnie do promocji Gminy Wyszków poprzez informowanie o ich wspieraniu 
finansowym przez Gminę Wyszków oraz poprzez umieszczenie herbu Gminy na garderobie 
sportowej ,o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami zawartymi przez zawodników, ich kluby 
lub związki sportowe. 

2.Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie 
stypendium sportowego:            
a)zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy organizowanych przez 
oficjalne międzynarodowe federacje sportowe,  
b)zdobycie medalu w mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwe w danej dyscyplinie 
ogólnopolskie związki sportowe, 
c)posiadanie licencji zawodnika i co najmniej I klasy sportowej w dyscyplinie sportowej objętej programem 
igrzysk olimpijskich 

§ 2. 

1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budŜecie Gminy 
Wyszków. Wysokość środków uzaleŜniona jest od moŜliwości budŜetowych Gminy. 
2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie moŜe przekroczyć 
kwoty określonej w ust. 1. 
3. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego naleŜy do kompetencji 
Burmistrza Wyszkowa. 
4. W zakresie określonym niniejszą uchwałą Burmistrz Wyszkowa współpracuje z Zespołem powołanym 
stosownym Zarządzeniem oraz Komisją Promocji i Kultury.  

§ 3. 

1.Jeden zawodnik w roku kalendarzowym moŜe otrzymać od Burmistrza Wyszkowa tylko jedno 
stypendium. 
2.Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wyszkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4.  

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego naleŜy kierować do Burmistrza Wyszkowa.. 
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać: 

a) zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej , 
b) osoby fizyczne. 

3. ZłoŜenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 
4. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz. Od decyzji Burmistrza Wyszkowa w przedmiocie przyznania 
lub odmowy przyznania stypendium odwołanie nie przysługuje. 
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 § 5. 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego musi zawierać: 
a) dane osobowe wnioskodawcy, 
b) dane o osiągnięciach sportowych, 
c) oświadczenie klubu sportowego o przynaleŜności tego zawodnika do wskazanego przez 

wnioskodawcę klubu sportowego, 
d) zobowiązanie zawodnika do informowania Burmistrza Wyszkowa o okolicznościach skutkujących 

wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego, 
e) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten 

fakt. 
f) zobowiązanie wnioskodawcy do promocji Gminy Wyszków , o którym mowa w § 1 ust.1 lit. d 

2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego naleŜy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w 
terminie do dnia 30 września danego roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma 
być wypłacane.  
3.Do wniosku o stypendium naleŜy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dane, o których mowa 
w § 1 ust.1 
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 6. 

1. Wysokość miesięcznego stypendium moŜe wynosić:        
  a) do 75 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 30 września roku 
poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma być wypłacane, w przypadku spełniania 
przez zawodnika warunków określonych w § 1 ust.2 lit.a. 

b) do 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 30 września roku 
poprzedzającego rok kalendarzowy ,w którym stypendium ma być wypłacane, w przypadku spełniania 
przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 ust.2 lit.b. 

c)  do 30%  minimalnego wynagrodzenia  obowiązującego  na  dzień  30  września  roku  
poprzedzającego  rok  kalendarzowy, w  którym stypendium ma być wypłacane ,w przypadku zawodnika 
,o którym mowa w § 1 ust.2 lit.c. 
2. Stypendium przyznawane jest na okres roku budŜetowego i wypłacane jest co miesiąc na wskazany 
przez zawodnika rachunek bankowy ( w przypadku zawodnika niepełnoletniego na wskazany rachunek 
bankowy rodzica lub opiekuna prawnego). 

§ 7. 

 1. Burmistrz Wyszkowa moŜe wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku, gdy zawodnik: 
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, 
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub 

okręgowego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub 
sportowy, 

c) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego 
realizującego program szkolenia. 

2. Decyzja Burmistrza w przedmiocie wstrzymania wypłaty stypendium doręczona jest zawodnikowi oraz 
macierzystemu klubowi sportowemu zawodnika. 
3. Od decyzji Burmistrza w przedmiocie wstrzymania wypłaty stypendium, odwołanie nie przysługuje. 
4. Wypłata stypendium moŜe być wznowiona na wniosek zawodnika, po ustaniu przyczyn wstrzymania 
jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały. 
 

§ 8.  

1. Burmistrz Wyszkowa moŜe cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku, gdy zawodnik: 
a) nie realizuje programu szkolenia, 
b) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,  
c) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 
d) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym 

orzeczeniem sądu. 
 



 - 3 - 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej 
stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuŜszy niŜ 3 
miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia stypendium cofa 
się. 
3. Utrata praw do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
powstania okoliczności określonych w ust. 1. 
4. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz Wyszkowa powiadamia zawodnika oraz macierzysty klub 
sportowy zawodnika. 

§ 9. 

W przypadku przyznania stypendium, Burmistrz Wyszkowa zawiera umowę stypendialną, która określa    
w szczególności: wysokość stypendium, przesłanki wstrzymania i cofnięcia stypendium. 

§ 10. 

1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Wyszkowie wskazany w umowie. 
2. Stypendium podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jego wypłaty. 


