
 

 

 
  

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXV / 173 / 08 

z dnia 28.02.2008 r. 
 

Regulamin przyznawania Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Lędziny 
 

I.  Postanowienie ogólne 
 

§ 1 
 

1. Stypendium sportowe ma na celu wspieranie rozwoju młodzieŜy będącej zawodnikami o 
statusie amatora, szczególnie uzdolnionej sportowo, zrzeszonej i reprezentującej miasto 
Lędziny w klubach sportowych  i stowarzyszeniach kultury fizycznej.  

2. Stypendia sportowe są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu 
sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz stanowią formę pomocy 
finansowej dla podniesienia poziomu wyszkolenia zawodnika.  

3. Stypendium sportowe ma charakter indywidualny, przyznawane jest zawsze osobie, a nie 
druŜynie. 

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu  stypendium sportowego otrzymują zawodnicy uprawiający 
czynnie sport w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej działających na 
terenie miasta Lędziny. 

 
§ 2 
 

Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe Burmistrza Miasta planowane są 
corocznie w budŜecie miasta, a ich wysokość uzaleŜniona jest od moŜliwości finansowych 
miasta. 

 
§ 3 
 

Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta Lędziny oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej; winien być przesłany 
równieŜ do klubów sportowych i stowarzyszeń, których zawodnicy zostali stypendystami. 
 
 
II. Tryb przyznawania stypendium 

 
§4 
 

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do Regulaminu mogą składać:  

- zarządy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej 
- trenerzy sportowi osób niezrzeszonych  
- rektorzy uczelni, dyrektorzy szkół   
- radni miejscy, członkowie Komisji Edukacji … Rady Miasta 
- zawodnicy dysponujący uznanymi indywidualnymi osiągnięciami sportowymi. 



 

 

2. ZłoŜenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego 
przyznaniem. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego naleŜy kierować do Burmistrza Miasta 
Lędziny w terminie do 10 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, 
uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym 
rok przyznania stypendiów. 

4. Wnioski na rok 2008 naleŜy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2008 r. 
 

§ 5 
 

1. Do dnia 31 grudnia danego roku następuje komisyjny przydział stypendium  przez 
Sportową Komisję Stypendialną oraz podpisanie przedmiotowych umów w tym 
względzie.   

2. Przydział stypendiów i podpisanie umów na rok 2008 nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 
2008 r. 

 
§ 6 
 

Stypendium sportowe moŜe być przyznane zawodnikowi, który: 
a. uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk 

Paraolimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Europy, Polski, 
b. posiada licencję Polskiego Związku Sportowego, klasę sportową dyscypliny, którą 

uprawia,  
c. w roku poprzedzającym okres przyznania stypendium uzyskał znaczące wyniki                   

i czołowe rezultaty w rywalizacji sportowej, tj.: 
- punktowane miejsce w zawodach sportowych o charakterze Olimpiad, Mistrzostw 
Świata, Europy, Polski, 

- do 5 –go miejsca w zawodach sportowych o mistrzostwo okręgu, regionu, 
województwa, 

- mistrzostwa sportowego (I miejsce) w zawodach o zasięgu powiatu lub miasta. 
 

§7 
 

O przyznanie stypendium sportowego moŜe ubiegać się równieŜ zawodnik, który w roku 
poprzedzającym przyznanie stypendium lub w roku przyznania stypendium został objęty 
programem przygotowań i treningu kadry zawodniczej: 
- kraju, województwa, regionu w danej dyscyplinie, 
- stowarzyszeń paraolimpijskich względem nadzorowanych przez nich dyscyplin 
sportowych, na podstawie stosownych pism i orzeczeń potwierdzających powyŜsze.       

 
 

§ 8 
 

1. W celu wytypowania ze złoŜonych wniosków kandydatów na stypendystów, Burmistrz 
Miasta Lędziny w drodze zarządzenia powołuje Sportową Komisję Stypendialną oraz 
określa tryb jej działania i wskazuje przewodniczącego. 

2. W skład Sportowej Komisji Stypendialnej wchodzi: trzech przedstawicieli Burmistrza 
Miasta, dwóch przedstawicieli Rady Miasta, dwóch przedstawicieli klubów sportowych i 
stowarzyszeń kultury fizycznej działających w mieście, dwóch przedstawicieli szkół 
miasta. 



 

 

3. Obsługę organizacyjna pracy Komisji prowadzi Referat Sportu UM. 
 
III. Wysokość stypendium 

 
§ 9 
 

1. Wysokość stypendium sportowego uzaleŜniona jest od osiągnięć sportowych zawodnika i 
nie moŜe przekraczać kwoty  200,00 zł  brutto na miesiąc dla danego zawodnika w 
okresie roku stypendialnego. 

2. Stypendium przyznawane jest na podstawie decyzji Burmistrza Miasta. 
3. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o umowę stypendialną, której wzór 
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
 
IV. Tryb wstrzymania i cofania stypendium 
 

§ 10 
 

1. Burmistrz Miasta moŜe wstrzymać wypłacanie stypendium z urzędu lub na wniosek klubu 
sportowego, stowarzyszenia, którego zawodnik jest stypendystą w przypadku: 
a. pisemnego wystąpienia o wstrzymanie stypendium wraz z uzasadnieniem, 
b. zawieszenia stypendysty w prawach zawodnika przez władze macierzystego klubu lub 
stowarzyszenia, 

c. nie wywiązywania się stypendysty z obowiązków zawodnika lub obniŜenia jego 
wyników sportowych.    

2. Wypłatę wstrzymanego stypendium wznawia się po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym przyczyny te ustały. 

 
§ 11 
 

1. Burmistrz Miasta moŜe cofnąć przyznane stypendium z urzędu lub na wniosek klubu, 
stowarzyszenia, którego stypendysta jest zawodnikiem w przypadku, gdy  w/w : 
a. zaniedbuje obowiązki zawodnika, opuszcza treningi sportowe, 
b. utracił licencję, klasę sportową w uprawianej dyscyplinie sportu, 
c. utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez 
lekarza poradni medycyny sportowej na okres powyŜej 6-ciu miesięcy, 

d. odmówił udziału w treningach i zawodach sportowych, na których reprezentuje dany 
klub lub stowarzyszenie bez podania przyczyny odmowy, 

e. zaprzestał uprawiania sportu z przyczyn indywidualnych, 
f. naruszył normy etyczno-moralne ucznia, studenta, zawodnika, sportowca, 
g. został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. 
 

§ 12 
 

Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została 
stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej, moŜe być 
wypłacane stypendium sportowe przez okres niezdolności, jednak nie dłuŜej niŜ 3 miesiące. 
 

§ 13 
 



 

 

1. Stypendium wypłacone o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Lędziny wskazany w decyzji Burmistrza Miasta. 

2. Bieg terminu dla zwrotu nienaleŜnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 
7-miu dni od daty doręczenia stypendyście pisemnego Ŝądania zwrotu stypendium. 

3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie z punktu 2, stypendysta 
zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za kaŜdy dzień zwłok od daty 
otrzymania stypendium sportowego.     

 
 
 
 
            
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

przyznawania Stypendium Sportowego 
Burmistrza Miasta Lędziny  

 
 

UMOWA STYPENDIALNA NR……………………… 
 
 
zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:  
 
- Gminą Miejską Lędziny z siedzibą 43-143  Lędziny, ul. Lędzińska 55 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Wiesława Stambrowskiego  
 
a 
 
zawodnikiem……………………………………………………………………………………                                        

(imię nazwisko) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 
Legitymującym się  
………………………………………………………………………………………………… 

(legitymacja szkolna, studencka, dowód osobisty) 
reprezentowanym 
przez…………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku gdy stypendysta nie jest osobą pełnoletnią) 
 

względem przydziału Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Lędziny na rok…… 
 
Strony zgodnie ustalają: 

 
§ 1 
 

1. Stypendium Sportowe Burmistrza Miasta Lędziny dla w/w zawodnika przyznaje się na 
okres od………………………………….. do……………………………….  

 
2. Wysokość stypendium wypłacanego z budŜetu miasta  ustala się na kwotę …………….zł     
brutto miesięcznie, tj. na kwotę …………………………………. zł brutto za cały okres 
stypendialny (słownie:…………………………… ……………………………………………) 
 

§ 2 
 

Urząd Miasta Lędziny zgodnie z Regulaminem przekaŜe do końca miesiąca za dany miesiąc 
środki stypendialne w kwocie ………………………….zł na rachunek bankowy wskazany 
przez stypendystę lub wypłaci  powyŜsze gotówką w kasie Urzędu Miasta. 
 

 



 

 

 
§3 
 

 W trakcie pobierania stypendium, stypendysta zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania 
Regulaminu przyznawania Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Lędziny.   
 

§ 4 
 

Burmistrz Miasta moŜe wstrzymać lub cofnąć wypłacanie stypendium sportowego z urzędu 
lub na wniosek klubu lub stowarzyszenia, którego stypendysta jest członkiem zgodnie                    
z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium. 
 

§ 5 
 

Wypłatę wstrzymanego stypendium moŜna wznowić po ustaniu przyczyn wstrzymania, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały. 
 

§ 6 
 

Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie 
od……………………………………………… 
do……………………………………………… 
 

§ 7 
 

1. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu. 
2. Kwestie nie objęte niniejszą umową rozstrzygają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 8 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednej sztuce dla: 
- Urzędu Miasta Lędziny 
- klubu lub stowarzyszenia, którego zawodnikiem jest stypendysta 

 
 
 
Burmistrz Miasta Lędziny                                                                         Stypendysta    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania 
Stypendium Sportowego 

Burmistrza Miasta  
 

 
 
………………………………………  …………………………………….    
           (miejscowość, data)                       (wnioskodawca)  
 
 
 

Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego Burmistrza 
Miasta Lędziny na rok 2008 

 
 
 
…………………………………………………………………….. 
                      (data złoŜenia wniosku) 
 
…………………………………………………………………… 
                            (numer wniosku)  
 
…………………………………………………………………… 
              (podpis osoby przyjmującej wniosek) 
 
 

 
I . Dane wnioskodawcy 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(wnioskodawca – zawodnik, klub, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(adres wnioskodawcy) 

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

(telefon wnioskodawcy, e-mail, faks) 
 

 
II. Dane stypendysty 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko) 
 

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



 

 

(stały adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………………… 

(numer telefonu kontaktowego) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(uprawiana dyscyplina sportu) 

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

(nazwa szkoły, uczelni stypendysty) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa klubu sportowego, stowarzyszenia, którego zawodnikiem jest stypendysta) 

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

(numer konta bankowego stypendysty) 
 

 
 

III. Uzasadnienie wniosku o stypendium 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

 
IV. Osiągnięcia sportowe stypendysty (wymienić) 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………… 
(podpis osoby składającej wniosek) 
 
 
 
Do składanego wniosku naleŜy dołączyć: 
 
1. Oświadczenie klubu sportowego o przynaleŜności zawodnika ubiegającego się o stypendium. 
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez w/w licencji zawodniczej, klasy sportowej, itp. 
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięte  wyniki sportowe.  
4. Aktualne zaświadczenie ze szkoły, uczelni potwierdzające kontynuację nauki. 
 
Oświadczenia: 
 
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji Burmistrzowi Miasta 

będących podstawą dla wstrzymania lub cofnięcia przyznanego stypendium sportowego. 
2. Wnioskodawca wyraŜa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (własnych i stypendysty) na 

potrzeby Urzędu Miasta w Lędzinach (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 833). 

 
Wnioskodawcy i stypendyście przysługuje  prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 
dokonywania  stosownych zmian.   
 
 
……………………………………………………                   ……………………………..                                              
             (miejscowość, data)                                                                    (podpis wnioskodawcy)                         
                                                                          


