Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/51/2019
Rady Gminy Poronin
z dnia 27 marca 2019 r.
Regulamin zasad i trybu przyznawania, utrzymania i cofana stypendiów za wyniki

w sporcie kwalifikowanym
1. Gmina Poronin funduje stypendia sportowe zawodnikom posiadającym licencję
zawodnika i uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w
krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów oraz ich wysokość
określa niniejszy Regulamin.
3. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie
Gminy Poronin.
4. Stypendium może otrzymać zawodnik, posiadający licencję zawodnika, biorący udział
we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów,
zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który nie pobiera
stypendium sportowego z budżetu państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych
warunków:
zajął w łącznej punktacji Pucharu Świata do 30 miejsca,
zajął co najmniej 10 miejsce w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski,
został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Świata lub Europy i zajął
miejsce w pierwszej 30-tce, lub w edycji Pucharu Świata zajął do 30 miejsca,
5) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
6) zajął co najmniej 6 miejsce w innych międzynarodowych zawodach
sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
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5. Stypendium może otrzymać zawodnik, posiadający licencję zawodnika, biorący udział
we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu zgodnie z kategoriami
wiekowymi juniorów poszczególnych związków sportowych, który nie pobiera
stypendium sportowego z budżetu Państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych
warunków:
1) zajął co najmniej 10 miejsce w Pucharze Polski, lub w Pucharze Świata do 30
miejsca,
2) zajął co najmniej 3 miejsce w zawodach rangi wojewódzkiej,
3) co najmniej 6 miejsce w Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski,
4) został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
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5) został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Świata lub Europy zajął
miejsce w pierwszej 30-tce, lub edycji Pucharu Świata do 30 miejsca,
6) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
7) zajął co najmniej 6 miejsce w innych międzynarodowych zawodach
sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
6. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 lub ust. 2 może otrzymać
stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej wskazuje na
możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym.
7. W przypadku podobnych wyników pierwszeństwo przyznania stypendium sportowego
ma zawodnik będący w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej .
8. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego,
w którym jest on zrzeszony.
9. We wniosku zawiera się informacje o najlepszych dotychczasowych osiągnięciach
zawodnika w roku bieżącym oraz w roku poprzednim. Do wniosku załącza się
dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.
10. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.
11. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: Zastępca Wójta Gminy, radni – członkowie
Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Poronin.
12. Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Wójta Gminy, który kieruje jej pracami.
13. Komisja wydaje pisemną opinię.
14. Stypendium przyznaje się na okres 6 lub 12 miesięcy.
15. Stypendium wynosi od 200 do 800 zł miesięcznie w kategorii seniorów.
16. Stypendium wynosi od 100 do 600 zł miesięcznie w kategorii juniorów.
17. Stypendium wypłacane jest przez Wójta Gminy w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca.
18. Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium.
19. Wnioski o stypendium składa się raz w roku do 15 maja roku kalendarzowego.
20. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminach do 15 czerwca roku
kalendarzowego oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym osobom,
wniosek Komisji określa proponowaną wysokość stypendium i okres wypłacania.
21. W uzasadnionych przypadkach wniosek o stypendium może być rozpatrzony przez
Komisję Stypendialną w innym terminie niż wskazany w ust. 20.
22. Wójt Gminy, określając wysokość stypendium, bierze pod uwagę w szczególności
osiągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.
23. Wójt Gminy przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy, jednak w danym roku liczba
przyznawanych stypendiów nie może przekroczyć 12.
24. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do startów wg kalendarza
imprez. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Gminy
Poronin poprzez umieszczenie na stroju reprezentacyjnym logo Gminy.
25. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:
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1) zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,
2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy
właściwego związku sportowego.
26. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust.
25.
27. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu
płatności.
28. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik został dożywotnio zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw
zawodnika,
4) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym
z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził
na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.
29. Stypendium przyznaje, wstrzymuje, wznawia i cofa Wójt Gminy.
30. W celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca składa
pisemny wniosek na formularzu przyjętym przez Radę Gminy Poronin z niniejszym
Regulaminem.
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