Projekt
z dnia 27 maja 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w związku
z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Dusznikach-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. 1. Stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, zwane dalej stypendiami,
przyznawane są za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
2. Dyscyplinami sportowymi znaczącymi dla miasta Duszniki-Zdrój są w szczególności:
1) biathlon,
2) narciarstwo biegowe,
3) narciarstwo zjazdowe,
4) sporty wrotkarskie,
5) łyżwiarstwo szybkie,
6) strzelectwo,
7) kolarstwo.
§ 2. Osoba fizyczna może otrzymać stypendium za osiągnięte wynik sportowe, jeśli spełni łącznie wskazane
poniżej kryteria: Kryterium 1
1) wyniki sportowe za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (1.X – 30.IX),
2) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski, Finał Pucharu
Polski), organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I,II lub III),
3) zdobyli miejsce I-X w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej (Igrzyska Olimpijskie,
Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Finał Pucharu Świata, Finał Pucharu Europy), organizowanych przez
odpowiednie związki sportowe. Kryterium 2 – ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej
Duszniki-Zdrój lub uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój.
§ 3. 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój.
2. Stypendia są przyznawane na okres od 1 września do 30 czerwca
3. Stypendia są płatne miesięcznie do 20-ego każdego miesiąca.
4. Jeden zawodnik może otrzymać tylko jedno stypendium.
§ 4. 1. Do ubiegania się o stypendium sportowe mogą przystąpić osoby fizyczne w tym:
1) uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum i liceum zamieszkali na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
bądź, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój,
2) pozostałe osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój
2. Stypendium przyznawane jest na wniosek.
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3. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe,
2) uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój bądź uczęszczający do szkół
prowadzonych przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe:
a) w przypadku niepełnoletnich do 13 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny,
b) w przypadku niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia wniosek składa uczeń z rodzicem lub opiekunem
prawnym;
3) kluby sportowe,
4) związki sportowe,
5) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
4. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) dane teleadresowe z numerem telefonu,
4) nazwę klubu sportowego i dyscyplinę uprawianego sportu,
5) nazwę szkoły oraz klasę, do której uczęszcza (w przypadku uczniów),
6) oświadczenie zawierające szczegółowe informacje o osiągnięciach za okres 12 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku (1.X – 30.IX),
7) opinię trenera.
5. Wniosek wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju do 30 września.
6. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 4 decyduje data stempla pocztowego (w przypadku wniosków
złożonych za pośrednictwem poczty) lub data wpływu (w przypadku wniosków składanych osobiście).
§ 5. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój.
2. Wysokość stypendiów ustala Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój w ramach środków zabezpieczonych na ten
cel w budżecie.
3. Indywidualna wysokość stypendium uzależniona jest od środków zabezpieczonych na ten cel w uchwalonym
na dany rok budżecie Miasta Duszniki-Zdrój.
§ 6. 1. Pozbawia się osobę fizyczną stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, jeżeli:
1) przerwała ciągłość realizacji programu szkolenia sportowego z przyczyn innych niż zdrowotne;
2) nałożona została kara dyscyplinarna przez organ statutowy właściwy ze względu na przynależność osoby
fizycznej, która osiągnęła wysoki wynik sportowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym;
3) utraciła zdolność do uprawiana sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym
przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa
w art. 37 ust.1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz.
857) ;
4) przerwała naukę w szkole (w przypadku ucznia).
2. Wnioskujący o przyznanie stypendium jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Urzędu
Miejskiego w Dusznikach-Zdroju o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.
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Uzasadnienie
W obrocie prawnym funkcjonuje od 2003 r. uchwała Rady Miejskiej w sprawie powołania komisji
stypendialnej i regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę, która
reguluje również zasady przyznawania stypendiów sportowych. Uchwała ta oparta była na przepisach
o samorządzie gminnym i Statucie Miasta Duszniki-Zdrój. Podstawą do przyznania stypendium sportowego jest
art.31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, tym samym konieczna jest zmiana w/w uchwały.
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