WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKÓW
I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH
UCHWAŁA NR ...........................................................
RADY GMINY ............................................................
z dnia .........................................................................
w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947 i 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, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr
106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010
r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz.1014) uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustanawia się stypendia sportowe w Gminie..........................................................................,
2. Stypendia poznawane są zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym,
2. Zasady, tryb i wysokość przyznawania stypendiów oraz jego wstrzymywania i odbierania określa Regulamin,
stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy………….
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
...........................................................................................................................................................................
Przewodniczący Rady Gminy ................................................
W regulaminie należy określić szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów, warunki na jakich są one udzielane, wstrzymywane lub odbierane oraz szczegółową procedurę udzielania stypendium poprzez odpowiednio
wydzielone gremium np. Kapitułę lub bezpośrednio do wójta z obowiązkiem zaopiniowania przez komisję rady
gminy właściwą do spraw sportu.
PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki,
w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Stosownie natomiast do treści art. 31 ustawy o sporcie jednostki
samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych
jednostek. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę
znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

