UCHWAŁA NR XLIV/316/2010
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,poz. 857, Nr
151 poz. 1014) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ze środków budżetu gminy mogą być przyznawane stypendia sportowe dla zawodników szkół
ponadgimnazjalnych do lat 26 będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie i osiągających wysokie wyniki
w określonej dyscyplinie sportowej, we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie znaczącego wyniku sportowego tj. zdobycie medalu co
najmniej na Mistrzostwach Polski młodzików, juniorów, seniorów lub powołanie zawodnika do kadry narodowej
w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku a także uzyskanie medalu na Mistrzostwach o randze
wojewódzkiej w sportach indywidualnych lub grach zespołowych.
3. Trenerom zawodników, o których mowa w ust. 1, którzy uzyskali znaczący wynik sportowy tj. zdobyli
medal co najmniej na Mistrzostwach Polski młodzików, juniorów, seniorów lub powołani zostali do kadry
narodowej w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, może być przyznana jednorazowa
nagroda finansowa lub rzeczowa.
4. Wysokość środków finansowych na stypendia, wyróżnienia i nagrody określa corocznie uchwała
budżetowa.
§ 2. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody wnioskować może zawodnik, stowarzyszenie,
związek, oraz federacja sportowa.
2. Wnioski o przyznanie stypendium, wyróżnienia lub nagrody wnioskodawca składa w nieprzekraczającym
terminie do dnia 31 stycznia w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody wraz z wymaganymi załącznikami określi Wójt Gminy
Ustronie Morskie w drodze zarządzenia.
§ 3. 1. Stypendium sportowe lub nagrodę przyznaje Wójt Gminy Ustronie Morskie po zasięgnięciu opinii
właściwej w sprawach sportu komisji Rady Gminy.
2. Decyzja Wójta Gminy Ustronie Morskie dotycząca stypendium lub nagrody jest ostateczna.
§ 4. 1.Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
2. Sposób wypłaty przyznanego stypendium lub nagrody uzgadniany jest z zawodnikiem, trenerem.
§ 5. 1. Stypendium sportowe wstrzymuje się , w przypadku:
1) stwierdzenia rażącego naruszenia etyczno – moralnych zasad postępowania,
2) zaniedbywania realizacji programu szkoleniowego
3) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie
z regulaminem tego związku lub przez inne właściwe stowarzyszenie.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
§ 6. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:
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1) nie realizuje on programu szkolenia,
2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego,
3) przestanie być mieszkańcem gminy Ustronie Morskie,
4) utracił prawa zawodnika,
5) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza Poradni Medycyny
Sportowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/251/2006 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 07 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych gminy Ustronie Morskie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowych lub krajowym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1774,
zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 2, poz. 96) .
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
W dniu 25 czerwca 2010 r. została przyjęta Ustawa o sporcie, na mocy której przepisy Ustawy o kulturze fizycznej
oraz Ustawy o sporcie kwalifikowanym przestają obowiązywać. Przepis art. 31 ust. 3 nowej ustawy stanowi, że
jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustalają szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym
współzawodnictwie sportowym. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały uwzględniający zmiany
w obowiązujących przepisach.
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