
UCHWAŁA NR IX/93/2015
RADY POWIATU KARTUSKIEGO

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 
715 z późn. zm.1))

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania stypendiów sportowych 
Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym
i międzynarodowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
krajowym i międzynarodowym (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 178, poz. 4283 i z 2013 r. poz. 4573).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kartuskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1321.

Id: 91B446F0-7425-45E8-BF49-CC95FFE7534D. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr IX/93/2015

Rady Powiatu Kartuskiego

z dnia 29 października 2015 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

§ 1. 1. Starosta Kartuski może przyznać stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

2. Wnioski o przyznanie stypendium opiniowane są przez Komisję Stypendialną powołaną przez Starostę 
Kartuskiego.

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Starosty Kartuskiego,

2) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Kartuskiego.

4. Przewodniczącego Komisji Stypendialnej wybiera Komisja spośród swojego grona.

5. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący. Komisja działa nieodpłatnie.

6. Komisja Stypendialna sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują członkowie Komisji.

7. Wykaz zaopiniowanych wniosków wraz z propozycją wysokości stypendiów podpisuje Przewodniczący 
Komisji i wraz z protokołem przedkłada Staroście Kartuskiemu.

§ 2. 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów Starosta Kartuski podejmuje w formie zarządzenia, w którym określa 
wysokość oraz okres na jaki stypendium zostało przyznane.

2. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:

1) do kwoty 1500 złotych brutto dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy i członków kadry olimpijskiej,

2) do kwoty 1000 złotych brutto dla medalistów Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
zawodników kadry narodowej, zawodników najwyższej klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportowej,

3. Stypendium ma charakter uznaniowy.

4. Stypendium wypłacane jest przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach w ramach środków określonych
w budżecie na dany rok kalendarzowy w dziale - kultura fizyczna.

Rozdział 2.

Zasady przyznawania stypendiów

§ 3. 1. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę związków sportowych 
zrzeszonych w Polskim Komitecie Olimpijskim lub uprawiającemu dyscypliny w sportach osób 
niepełnosprawnych i mieszkającemu na terenie Powiatu Kartuskiego.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie na podstawie umowy i może być przyznane na okres do
6 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach do 12 miesięcy.

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) klub sportowy,

2) stowarzyszenie kultury fizycznej.

4. Terminy na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego Starosta Kartuski będzie ogłaszał dwa 
razy w roku. W sytuacjach szczególnych Starosta Kartuski może wyznaczyć dodatkowy  termin.
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5. Wniosek o przyznanie stypendium winien zostać złożony w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach w terminie wynikającym z ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 . Wniosek o przyznanie 
stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6. O przyznaniu stypendium informuje się zawodnika oraz jego macierzystą organizację sportową.

§ 4. 1. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez cały czas 
pobierania stypendium. Stypendysta oraz klub wnioskujący zobowiązany jest także do informowania organu 
przyznającego stypendium o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo pobierania stypendium
w szczególności o:

1) utracie zdolności do uprawiania sportu,

2) zawieszeniu w prawach zawodnika.

2. Niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 1 lub czasowe zawieszenie w prawach zawodnika powoduje 
wstrzymanie stypendium. Fakt zawieszenia zawodnika zgłasza do organu przyznającego stypendium organizacja 
macierzysta zawodnika.

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się po stwierdzeniu ustania okoliczności powodujących wstrzymanie 
wypłaty, z tym, że wznowienie wypłaty stypendium  następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
stwierdzeniu braku przeszkód do wypłaty.

4. Przyznane stypendium cofa się jeżeli zawodnik:

1) utracił stałą zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

2) został zawieszony w prawach zawodnika,

3) zakończył karierę sportową,

4) odmówił udziału w zawodach,

5) przestał być mieszkańcem powiatu kartuskiego.
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Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów sportowych
Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowycm i międzynarodowym

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Starosty Kartuskiego
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa Klubu Sportowego:……………………………………………………………………………..............

2. Adres: Miejscowość ……………………………. Ulica …………………………. Nr …….......

3. Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………........................................

II. Dane osobowe zawodnika

1. Imię i nazwisko...…………………………………………………………………………………………..........

2. Data i miejsce urodzenia......…………………………………………………………………………….............

3. Imiona rodziców......……………………………………………………………………………………..............

4. Adres stałego zamieszkania…………..………………….………………………………………………...........

5. Nr telefonu kontaktowego ....………………………………………....................................................................

6. PESEL ……………………………………………………..

7. NIP ………………………………………………………....

8. Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………....

9. Nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń/student; rok nauki
........................................................................................................................................................................

10. Uprawiana dyscyplina i konkurencja......…………………………………………………………………....

11. Klasa sportowa / Kategoria wiekowa..……………………………………………………………………...

12. Imię i nazwisko trenera......……………………………………………………………………………….....

III. osiągnięcia sportowe uzasadniające złożenie wniosku

Uzyskane miejsce  Pełna nazwa zawodów  Data zawodów

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

data powołania do kadry narodowej Polski …………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

Podpis wnioskodawcy

Opinia Komisji Stypendialnej

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

Podpisy Komisji Stypendialnej
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1. ………………………………………………………………………….. - ……………………………

2. ………………………………………………………………………….. - …………………………....

3. ………………………………………………………………………….. - ……………………………

4. ………………………………………………………………………….. - ……………………………

5. ………………………………………………………………………….. - ……………………………

Kartuzy, dnia …………………….

Oświadczenie zawodnika:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania 
stypendium. Wyrażam zgodnę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Zostałem poinformowany 
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.

Kartuzy, dnia …………………….

………………………………………………………

Podpis zawodnika
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UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Kartuskiego na wniosek Komisji Stypendialnej i prośby środowisk sportowych

tj. klubów sportowych i stowarzyrzeń kultury fizycznej postanowił zmienić dotychczas funkcjonujący

regulamin przyznawania stypendiów sportowych.

Proponowane zmiany dają możliwość klubom i organizacjom sportowym wnioskować o przyznanie

stypendium zawodnikom uprawiającym dyscypliny związków sportowych zrzeszonych w Polskim

Komitecie Olimpijskim lub uprawiającemu dyscypoliny w sportach osób niepełnosprawnych.

Opracował:

Wojciech Okroj

Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji
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