Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXVIII/212/2008 z dnia 30 grudnia 2008r

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA I POZBAWIANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO ORAZ
WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA NAGRÓD W GMINIE MIEJSKIEJ BARTOSZYCE
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU
§ 1.1. Szczególnymi formami uznania osiągnięć sportowych w mieście Bartoszyce mogą być:
a) stypendia sportowe,
b) nagrody.
2. Za podstawę ustalenia wysokości stypendiów sportowych i nagród w danym roku budżetowym
przyjmuje się ogłaszane przez Prezesa Rady Ministrów, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” tzw. „minimalne wynagrodzenie za pracę” i obowiązujące w danym roku
budżetowym.
A. STYPENDIA
I. Postanowienia ogólne.
§2.1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu
sportowego i jego wysokich wyników w danej dyscyplinie sportowej.
2. Stypendium przyznane jest na okres kolejnych 12 miesięcy, w formie pieniężnej.
3. Przyznanie następnego stypendium wymaga każdorazowo przeprowadzenia procedury, określonej
niniejszym regulaminem.
4. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku okoliczności uzasadniających przyznanie stypendium,
przyznawane jest jedno stypendium, w wysokości dla danego zawodnika najkorzystniejszej.
II. Tryb przyznawania stypendium.
§3.1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Bartoszyce, po uprzednim zaopiniowaniu stosownych
wniosków przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny Rady Miasta oraz Radę Sportu miasta
Bartoszyce.
2. Stypendium zostaje przyznane na warunkach określonych w odrębnej umowie stypendialnej.
3.Stypendia mogą być przyznane, zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń, które wpisane są do
odpowiedniego rejestru i mają siedzibę w Bartoszycach..
4. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane po uzyskaniu określonego wyniku sportowego.
5. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Bartoszyce na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy, stowarzyszenie,
właściwa merytorycznie Komisja Rady Miejskiej, Rada Sportu miasta Bartoszyce lub inna instytucja
prowadząca działalność w dziedzinie sportu.
7. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą umowę stypendialną pomiędzy
Burmistrzem Miasta Bartoszyce i zawodnikiem, określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki
wstrzymania i pozbawienia wypłaty przyznanego stypendium, wg wzoru stanowiącego zał. 2 do
regulaminu
8. Niewykorzystane środki finansowe zarezerwowane w budżecie miasta na fundusz stypendialny mogą
być przesunięte wyłącznie na fundusz nagród bieżącego roku budżetowego.
9. Przyznanie stypendium danemu zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród.
III. Rodzaje i wysokość stypendium.
§4.1. Przyznawane mogą być następujące rodzaje stypendium, w stosunku miesięcznym:
a)
I stopnia; w wysokości do 30 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin olimpijskich i do 20 %
minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin nie olimpijskich; odpowiednio:
- za zajęcie w sportach indywidualnych 1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez
odpowiednie Polskie Związki Sportowe lub 1-5 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy, w
dyscyplinach objętych kalendarzem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Ministerstwa
Sportu,
- za zakwalifikowanie się do kadry narodowej we wszystkich kategoriach wiekowych,
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b)

II stopnia; w wysokości do 25 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin olimpijskich i do 15
% minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin nie olimpijskich; odpowiednio:
- za zajęcie w sportach indywidualnych 4-5 miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez
odpowiednie Polskie Związki Sportowe lub 6-8 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy,
2. Kwoty stypendiów zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
IV. Tryb wstrzymania lub pozbawienia wypłaty stypendium.
§5. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z postanowieniami umowy stypendialnej, Burmistrz Miasta
Bartoszyce ma prawo wstrzymać lub pozbawić wypłatę przyznanego stypendium z własnej inicjatywy lub
na wniosek podmiotu uprawnionego do składania wniosków o przyznanie stypendium, jeżeli zawodnik:
a) zaniedbuje lub samowolnie przerwał realizację programu szkolenia,
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku
sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy,
c) utracił prawa zawodnika,
d) popełnił czyn karalny.
W przypadkach określonych w pkt a) wstrzymanie lub pozbawienie wypłaty stypendium wymaga
uzyskania opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny Rady Miasta Bartoszyce i Rady Sportu
przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce.
§6. Zobowiązuje się zawodników, którym przyznano stypendia oraz kluby zrzeszające tych zawodników
do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
wstrzymanie przyznanych zawodnikom stypendiów.
B. NAGRODY
I. Postanowienia ogólne.
§ 7.1. Nagroda jest wyrazem uznania dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom sportowy i
jego wysokie wyniki sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w bieżącym roku budżetowym i w ostatnim
kwartale roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy.
2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym.
3. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.
II. Tryb przyznawania nagród.
§8.1. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Bartoszyce z własnej inicjatywy bądź na wniosek podmiotu
uprawnionego do składania wniosków o przyznanie stypendium.
2. Nagrody mogą być przyznawane dla zawodnika reprezentującego klub sportowy lub stowarzyszenie,
które wpisane jest do odpowiedniego rejestru i ma siedzibę w Bartoszycach.
3. Nagrody mogą też być przyznane trenerom tych zawodników, którzy spełniają kryteria zawarte w §4 p.
1 regulaminu.
4. Wnioski o przyznanie nagrody mogą być składane w ciągu bieżącego roku budżetowego. Rozpatrzenie
wniosków następuje w terminie 1 miesiąca po zakończeniu kwartału, w którym wniosek został złożony.
Przyznanie kolejnych nagród tym samym zawodnikom nie może następować częściej niż raz na 6
miesięcy.
5. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie Miasta Bartoszyce na formularzu stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
III. Rodzaje i wysokość nagród.
§9.1. Zawodnikom przyznawane mogą być następujące rodzaje jednorazowych nagród:
a) I stopnia; do wysokości lub do równowartości 80 % minimalnego wynagrodzenia; odpowiednio:
- za zdobycie tytułu Mistrza Polski,
- za zajęcie 1-3 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy,
- za udział w Igrzyskach Olimpijskich,
b) II stopnia; do wysokości lub do równowartości 40 % minimalnego wynagrodzenia; odpowiednio:
- za zajęcie 2-3 miejsca w Mistrzostwach Polski,
- za zajęcie 4-8 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy.
2. Kwoty nagród pieniężnych zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
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