DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 9 października 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 1372

Data: 2012-10-09 14:07:27

UCHWAŁA NR XXIII/218/12
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych
w gminie Ozimek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i Nr 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857,
zm. Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208 poz. 1240 i 1241), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz wysokość stypendiów sportowych.
§ 2.1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który brał udział w współzawodnictwie sportowym w danej
dziedzinie sportu w kategorii młodzieżowej lub seniorów i:
a) zajął medalowe miejsce w Mistrzostwach Polski, lub
b) brał udział w Mistrzostwach Świata lub Europy, lub
c) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej pięciu krajów, lub
d) jest członkiem kadry narodowej.
2. Zawodnik, o którym mowa w ust. 1, musi dodatkowo spełniać łącznie następujące warunki:
a) jest członkiem lub wychowankiem stowarzyszenia lub klubu sportowego działającego na terenie gminy
Ozimek bądź zamieszkuje teren gminy Ozimek oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument
uprawniający do udziału w zawodach,
b) uprawia dyscyplinę sportu, która funkcjonuje w Polskim Związku Sportowym w rozumieniu ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku o sporcie, bądź osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym,
c) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.
3. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.
4. Warunki określone w ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.
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§ 3.1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać:
a) kluby sportowe,
b) stowarzyszenia sportowe,
c) Burmistrz Ozimka z własnej inicjatywy,
d) dyrektorzy szkół.
2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku w terminie
do 31 listopada każdego roku poprzedzającego rok przyznawania stypendium.
§ 4.1. Stypendium sportowe przyznaje i pozbawia Burmistrz Ozimka.
2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Ozimka
w drodze zarządzenia.
§ 5.1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
a) dane wnioskodawcy (m.in.: nazwa klubu, stowarzyszenia, organizacji zgłaszającej stypendystę, adres, telefon),
b) dane osobowe kandydata do stypendium (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, tel. kontaktowy),
c) informację dotyczącą spełnienia wymogów warunkujących przyznanie stypendium,
d) uzasadnienie wniosku,
e) opinię zarządu klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w którym kandydat jest zrzeszony w danej dyscyplinie, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 3.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku załącza się:
a) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez zawodnika warunków określonych w § 2 ust. 2 pkt 1,
b) opinię i potwierdzenie przez właściwy klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, w których zawodnicy są zrzeszeni, wymaganego wyniku sportowego.
4. Wniosek podpisują Wnioskodawcy (w przypadku klubów i stowarzyszeń osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz klubu, stowarzyszenia), a także kandydat do stypendium, który odrębnie
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
§ 6.1. Stypendium przyznawane jest na okres od 3 do 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym,
w oparciu o warunki wymienione w § 2 i wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym
rok przyznania.
2. Wysokość przyznanego stypendium z budżetu gminy może wynosić od 200 zł do 500 zł brutto miesięcznie.
§ 7.1. Wypłata stypendium następuje co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium
2. Stypendia sportowe wypłacane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej
na dany rok.
§ 8.1. Podmioty, określone w § 3 ust. 1, mogą składać do Burmistrza Ozimka wnioski o pozbawienie zawodnika stypendium.
2. Burmistrz Ozimka po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, może pozbawić zawodnika stypendium.
§ 9.1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, który:
a) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany,
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b) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami naraził na szwank dobre imię Gminy Ozimek lub klubu sportowego.
2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu stwierdzenia przyczyn wymienionych
w ust. 1.
§ 10. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dużej jednak niż przez trzy miesiące.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/218/12
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 września 2012 r.
wniosek o przyznanie stypendium sportowego
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