UCHWAŁA Nr XXXIV/225/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz
rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe
zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 , 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, Dz. U. z 2003 r., Nr 80
poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z
2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z
2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675/, oraz 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
Polska Cerekiew uchwala, co następuje:

§1
Uchwała określa szczegółowe zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania
oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe.
§2
1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, przyznaje się zawodnikom reprezentującym
Gminę Polska Cerekiew i osiągającym wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym.
2. Stypendia są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu
sportowego i osiągnięć w danej dziedzinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia
poziomu wyszkolenia.
§3
Stypendium może być przyznawane zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:
1. jest na stałe zameldowany na terenie gminy Polska Cerekiew,
2. uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
3. jest członkiem stowarzyszenia lub klubu sportowego, oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję
bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
4. został powołany do polskiej kadry narodowej i objęty przygotowaniami szkolenia
centralnego do przynajmniej jednego sezonu startowego, lub
5. został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Świata lub Europy, lub
6. został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
7. zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych,
8. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.

§4
1. Pisemny wniosek o przyznanie stypendium składa zawodnik, stowarzyszenie lub klub
sportowy, zrzeszający zawodnika,
2. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentacją należy składać w sekretariacie
Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4,
3. Wniosek o przyznanie stypendium (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) musi być
wypełniony kompletnie oraz zawierać wszystkie wymienione załączniki,
4. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodników na najbliższe 12 miesięcy,
dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia, oraz kserokopie licencji bądź inny
dokument uprawniający do udziału w zawodach,
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca może być wezwany do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni liczonych od daty powiadomienia.
§5
1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i pozbawia Wójt Gminy Polska Cerekiew, na wniosek
stowarzyszenia lub klubu sportowego zrzeszonego zawodnika lub z inicjatywy własnej, po
zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej powołanej odrębnym zarządzeniem.
Zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną podlega także wysokość przyznanego
stypendium.
2. Protokół z prac Komisji Stypendialnej podpisany przez Przewodniczącego zostanie
przekazany Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję,
3. Lista zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników
sportowych podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi
oraz tablicy ogłoszeń.
§6
1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:
a. zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego,
b. został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego
polskiego związku sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku,
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaleniu przyczyn jego
wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
ustały te przyczyny.
3. W przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn
nie zawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone także za
cały okres wstrzymania.
§7
1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, który:
a. zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został zdyskwalifikowany
/pozbawiony praw zawodnika/,
b. jest trwale niezdolny do startów i treningów,
c. przestał być członkiem stowarzyszenia lub klubu sportowego,
d. swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznymi z zasadami współżycia
społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię gminy,
stowarzyszenia lub klubu sportowego.
e. utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarza specjalisty.
2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
potwierdzona właściwym orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium przez
okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych
przypadkach do końca okresu, na który stypendium zostało przyznane. Decyzję w tym
zakresie podejmuje Wójt Gminy Polska Cerekiew na wniosek stowarzyszenia lub klubu
sportowego, po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.

§8
1. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego,
2. Przyznawane stypendia wypłacane są miesięcznie do dnia 27 każdego miesiąca, na
wskazany przez zawodnika indywidualny rachunek bankowy (w przypadku
niepełnoletniego zawodnika na wskazany rachunek bankowy rodzica/prawnego opiekuna).
3. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno stypendium.
4. Łączna wysokość przyznanego zawodnikowi stypendium nie może przekroczyć 200 zł.
(netto) miesięcznie.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
§ 10
Traci moc Uchwała Nr XIII/90/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008
roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz
wysokości stypendiów sportowych przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z
gminy Polska Cerekiew.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

