
UCHWAŁA NR XXXVI/284/2009 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1592; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 
1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568;z 2004 r. Nr 102 poz. 
1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Dz.U Nr 223 poz. 1458; 
z 2009 r. Dz.U. Nr 92 poz. 753), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675; zm. z 2008 r. Dz.U. Nr 195 poz. 1200; z 2009 r. 
Dz.U. Nr 62 poz. 504) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298; zm. z 2006 r. Nr 64 poz. 448, Dz.U. Nr 136 
poz. 970; z 2007 r Nr 34 poz. 206, Dz.U. Nr 171 poz. 1208) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych stanowiący, załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/253/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 
2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 
stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej 
z terenu powiatu łowickiego, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/284/2009 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA I POZBAWIANIA ORAZ 
WYSOKOŚCI STYPENDIÓW SPORTOWYCH.

§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania 
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. 1. Za osiąganie wyników sportowych, o których mowa w §1, mogą być przyznawane 
stypendia sportowe zwane dalej „stypendiami”.

2. Stypendium może otrzymać osoba będąca mieszkańcem Powiatu Łowickiego, która:

1) jest zawodnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.,o sporcie 
kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz. 1298 z późn. zm.),

2) jest zawodnikiem nieposiadającym licencji zawodnika.

3. Warunkiem uzyskania stypendium jest zajęcie przez zawodnika:

1) od I do VIII miejsca na Olimpiadzie lub Mistrzostwach Świata,

2) od I do VI miejsca na Mistrzostwach Europy,

3) od I do III m iejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski 
Juniorów, M istrzostwach Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolskie Olimpiady 
Młodzieży).

§ 3 . 1 .  Wysokość przyznanego dla zawodnika stypendium z budżetu Powiatu Łowickiego 
ustala się w kwocie nie wyższej niż 380,00 zł brutto miesięcznie

2. Wysokość stypendium uzależniona jest od osiągniętych wyników sportowych oraz 
wielkość i środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe w danym roku 
budżetowym.

§ 4. Stypendia przyznawane są na okres:
1. od 1 stycznia do 30 czerwca w danym roku kalendarzowym, w oparciu o wyniki sportowe 

wymienione w §2 ust. 3, uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie 
stypendium,

2. od 1 lipca do 31 grudnia w oparciu o wyniki sportowe wymienione w §2 ust. 3, uzyskane
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przez zawodnika w I półroczu danego roku.

§5 . 1 .  Wypłata stypendium może zostać wstrzymana na czas nieokreślony w przypadku:

1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia,

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy 
lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.

2. Ponowna wyplata stypendium nastąpi po ustaniu przyczyn wymienionych w ust 1, 
począwszy od najbliższego terminu płatności.

3. Nie podlega wyrównaniu stypendium w przypadku jego wstrzymania.

§ 6 . 1. Stypendium pozbawiony zostaje zawodnik, który:

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,

2) został zawieszony w prawach zawodnika,

3) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio 
zdyskwalifikowany.

2. Pozbawienie stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu powstania 
okoliczności będących przyczyną pozbawienia stypendium.

§ 7. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta 
została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę 
w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie 
dłużej jednak niż przez trzy miesiące.

§ 8 . Zawodnik pobierający stypendium sportowe oraz wnioskodawca zobowiązani są 
niezwłocznie poinformować Zarząd Powiatu Łowickiego o okolicznościach, o których mowa 
w §5, §6 i §7.

§ 9. Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez:
1. stowarzyszenie kultury fizycznej,
2. właściwy związek sportowy,
3. zawodnika.

§ 1 0 . Wnioski o przyznanie stypendium składać należy w Wydziale Edukacji, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu w terminach:

1. do 10 stycznia na okres wypłaty stypendium od 1 stycznia do 30 czerwca,
2. do 10 lipca na okres wypłaty stypendium od 1 lipca do 31 grudnia
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§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane osobowe kandydata do stypendium /imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa 
stowarzyszenia i sekcji/,

3) infonnację dotyczącą osiągnięć,

4) uzasadnienie wniosku.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 12. Do wniosku załącza się:
1. opinię i potwierdzenie przez właściwy polski związek sportowy, wymaganego wyniku 

sportowego,
2. dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe.

§ 13. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu dokonuje weryfikacji wniosków pod względem 
formalnym i przekazuje je niezwłocznie Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 14. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego w drodze 
uchwały.

§ 15. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

§ 16. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem umowę 
stypendialną, określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania lub pozbawienia 
przyznanego stypendium.

§ 17 . Stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega 
zwrotowi do 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania zwrotu wraz z ustawowymi 
odsetkami liczonymi od dnia wypłaty stypendium.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/284/2009 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Załącznik do regulaminu 
Zalacznikl.doc
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U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z zapisami ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) 
oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 z późn. zm), 
jednostki samorządu terytorialnego mają możliwoś ć przyznawania stypendiów sportowych 
zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb 
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych.

ID: ONHPNTBJZHCZEKHXCPSYLNSXB. Niepodpisany. Strona 6 /6



Załącznik 
do Regulaminu

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego

dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

1. Dane wnioskodawcy..............................................................................................................................

2. Dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia /imię, nazwisko, data urodzenia, adres 
zamieszkania, sekcja sportowa/

3. Informacja o osiągnięciach sportowych :

4. Uzasadnienie wniosku :

podpis wnioskodawcy

Wymagane załączniki:

- opinię oraz potwierdzenie przez właściwy Polski Związek Sportowy, wymaganego wyniku sportowego,
- oświadczenie zawodnika o zamieszkaniu na terenie Powiatu Łowickiego


