PROJEKT

UCHWAŁA NR

/ /2016

RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia

2016 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych
Na podstawie art. 12 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, poz. 1170 i poz. 1171)

uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe Starosty Słupskiego dla osób fizycznych
(zawodników)

osiągających

wysokie

wyniki

w

międzynarodowym

lub

krajowym

współzawodnictwie sportowym.
2. Stypendia są formą uznania za wysoki wynik sportowy i pomocy dla zawodników
w rozwoju ich talentu sportowego.
§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
okresowych stypendiów sportowych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów sportowych
określa się corocznie w uchwale budżetowej.
§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania czynności związanych z przyznawaniem
i pozbawianiem zawodników okresowych stypendiów sportowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/49/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz
wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu
słupskiego osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym zmieniona uchwałą Nr XIV/128/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia
2012 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr
/ /2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia
2016 roku

ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWANIA
ORAZ RODZAJE I WYSOKOŚĆ
OKRESOWYCH STYPENDIÓW SPORTOWYCH

§ 1. 1. Stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami”, mają na celu głównie wspieranie rozwoju
zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) uprawia dyscyplinę sportu o istotnym znaczeniu dla powiatu słupskiego, tj.:
a) lekkoatletykę,
b) judo,
c) karate,
d) boks,
e) żeglarstwo,
f) piłkę nożną,
g) koszykówkę,
h) piłkę ręczną,
i) siatkówkę;
2) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
organizowanym przez odpowiednie związki sportowe i w roku poprzedzającym przyznanie
stypendium spełnia przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
a) zdobył medal Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk
Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych,
b) ustanowił rekord Polski,
c) zakwalifikował się do reprezentacji Polski w danej kategorii wiekowej,
d) jest członkiem kadry narodowej lub województwa pomorskiego w swojej kategorii wiekowej,
e) zajął medalowe miejsce w innych niż wymienione w pkt 2 lit a zawodach sportowych,
w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów,
f) reprezentował Województwo Pomorskie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
g) zajął miejsce I - IV w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego;

3) na stałe mieszka w powiecie słupskim;
4) posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa
cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;
5) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału
w zawodach;
6) jest zarejestrowany we właściwym związku sportowym;
7) osiąga pozytywne wyniki w nauce (w przypadku uczniów, słuchaczy i studentów), a jego
zachowanie nie budzi zastrzeżeń (w przypadku uczniów);
8) nie był karany i nie toczy się wobec niego postępowanie karne.
3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg
jego dotychczasowej kariery sportowej oraz plan startów i przygotowań wskazują
na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym
lub międzynarodowym.
4. Warunki określone w ust.1-3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział
we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.
§ 2.1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
1) zarządy lub dyrektorzy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, w których trenują,
lub w barwach których występują zawodnicy, trenerzy zawodników;
2) dyrektorzy szkół lub uczelni, do których uczęszczają zawodnicy;
3) rodzice/przedstawiciele ustawowi zawodników lub osoby faktycznie sprawujące nad nimi opiekę;
4) sami zawodnicy.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje:
1) dane wnioskodawcy;
2) dane osobowe zawodnika;
3) w przypadku osób niepełnoletnich – imiona i nazwiska przedstawicieli ustawowych, albo osób
sprawujących nad nimi opiekę;
4) nazwę i dokładny adres organizacji sportowej, w której zrzeszony jest zawodnik, w przypadku
zawodników niezrzeszonych – nazwę związku, który wystawił mu licencję zawodniczą;
5) nazwę i dokładny adres szkoły/uczelni, do której uczęszcza zawodnik (w przypadku uczniów,
słuchaczy i studentów);
6) średnią ocen uzyskanych w poprzednim roku nauki i ocenę z zachowania (w przypadku uczniów
szkół) i średnią ocen uzyskana w poprzednim roku nauki (w przypadku słuchaczy
i studentów);
7) informacje o osiągnięciach sportowych w roku poprzedzającym przyznanie stypendium;

8) uzasadnienie wniosku.
3. Wzór wniosku stanowi integralną część załącznika do uchwały.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika;
2) poświadczenie/oświadczenie o zamieszkiwaniu na stałe w powiecie słupskim;
3) zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej;
4) zaświadczenie o przynależności do kadry wydane przez właściwy dla danej dyscypliny polski lub
okręgowy związek sportowy;
5) plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy;
6) aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (w przypadku uczniów, słuchaczy, studentów)
o kontynuowaniu przez zawodnika nauki;
7) opinię na temat zachowania wystawioną przez szkołę oraz potwierdzającą średnią ocen
uzyskanych przez zawodnika w poprzednim roku nauki (w przypadku ucznia);
8) zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię o średniej ocen uzyskanych przez zawodnika
w poprzednim roku nauki (w przypadku słuchacza, studenta);
9) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika
do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (w przypadku osób zrzeszonych);
10) oświadczenie zawodnika o niepobieraniu wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu;
11) oświadczenie zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich także przedstawiciela ustawowego)
wraz z podpisem (podpisami) o zapoznaniu się z zasadami i trybem przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajami i wysokością stypendiów sportowych wraz z akceptacją ich
warunków;
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
oraz wykorzystania wizerunku dla celów związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych
w powiecie słupskim;
13) oświadczenie zawodnika, iż nie był karany i nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
14) zobowiązanie zawodnika do informowania Zarządu Powiatu Słupskiego o okolicznościach
skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium;
15) zobowiązanie zawodnika, do przedłożenia do dnia 15 stycznia roku następującego po roku,
w którym zostało przyznane stypendium, sprawozdania z osiągniętych wyników sportowych
w okresie pobierania stypendium.
5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

6. Wnioski należy składać (osobiście lub drogą pocztową) w Biurze Obsługi Interesanta
Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 14, 76 – 200 Słupsk, nie później
niż do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
7. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu lub dostarczenia do Biura Obsługi
Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku.
8. Wnioski złożone po terminie, niekompletne lub wypełnione nieczytelnie podlegają odrzuceniu
ze względów formalnych.
9. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją nie będą zwracane wnioskującym o stypendia.
§ 3. 1. Zarząd Powiatu Słupskiego powołuje Komisję ds. Stypendiów Sportowych, zwaną dalej
„Komisją”, której zadaniem jest zaopiniowanie wniosków.
2. Zarząd Powiatu Słupskiego po zasięgnięciu opinii Komisji;
1) przyznaje stypendia;
2) pozbawia zawodników stypendiów.
3. W skład Komisji wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego;
2) naczelnik Wydziału Polityki Społecznej;
3) przedstawiciel

Wydziału

Polityki

Społecznej

zajmujący

się

sprawami

związanymi

z przyznawaniem nagród i stypendiów sportowych.
4. Przewodniczącego Komisji wyznacza Zarząd Powiatu Słupskiego.
5. Prace Komisji organizuje Przewodniczący.
6.

Komisja rozpatruje złożone wnioski w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu

ich składania.
7.

Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący

i jej członkowie uczestniczący w posiedzeniu.
8. Decyzje Komisji ustalane będą poprzez głosowanie:
1) każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem;
2) decyzje uznaje się za przyjęte, jeżeli uzyskają większość głosów przy obecności 2/3 członków
składu Komisji;
3) w przypadku wystąpienia równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9.

Komisja ma prawo do weryfikacji prawdziwości danych zawartych w przedstawionej

dokumentacji dotyczącej zawodnika, przy współpracy z uprawnionymi do tego organami.
10. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
11. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej pracy Komisji.

12. Komisja wyłania kandydatów na stypendystów i wnioskuje do Zarządu Powiatu Słupskiego
o przyznanie okresowych stypendiów sportowych w kategoriach wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 1-3
wraz z podaniem ich wysokości.
13. Opinia i wnioski komisji nie są dla Zarządu Powiatu Słupskiego wiążące.
14. Zarząd Powiatu Słupskiego przyznaje i pozbawia stypendium w drodze podjętej uchwały.
15. Decyzja Zarządu Powiatu Słupskiego o przyznaniu, pozbawieniu stypendium jest ostateczna
i nie przysługuje na nią odwołanie.
16. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz na stronie internetowej
powiatu słupskiego.
§ 4.1. Środki finansowe przeznaczone na okresowe stypendia sportowe planowane są corocznie
w budżecie powiatu słupskiego.
2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od możliwości finansowych
powiatu.
3. Liczba i łączna kwota przyznanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może
przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie powiatu słupskiego.
4. Stypendia będą przyznawane w trzech kategoriach:
1) „CZEMPION”– wysokość stypendium wynosi miesięcznie 500,00 zł brutto (słownie: pięćset
złotych), jeżeli zawodnik spełnia łącznie przesłanki § 1 ust. 2 pkt 1, 2 lit a i lit b, pkt 3-8;
2) „WYNIK” – wysokość stypendium wynosi miesięcznie 300,00 zł brutto (słownie: trzysta
złotych), jeżeli zawodnik spełnia łącznie przesłanki § 1 ust. 2 pkt 1, 2 lit c - lit e, pkt 3-8;
3) „TALENT” – wysokość stypendium wynosi miesięcznie 200,00 zł brutto (słownie: dwieście
złotych), jeżeli zawodnik spełnia łącznie przesłanki § 1 ust. 2 pkt 1, 2 lit f i lit g, pkt 3-8.
5. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. od 1 marca do 31 grudnia danego roku.
6. Jeden zawodnik może otrzymywać tylko jedno stypendium.
7. W przypadku dużej liczby wniosków stypendia okresowe będą mogli otrzymać zawodnicy
z największymi osiągnięciami sportowymi.
8. O przyznanym stypendium laureaci będą powiadomieni w formie pisemnej nie później
niż w ciągu 14 dni roboczych od daty przyznania przez Zarząd Powiatu Słupskiego.
9. Stypendia wypłaca się w ratach miesięcznych, do 15-go dnia każdego miesiąca.
10. Kwota stypendium jest pomniejszana o należny podatek dochodowy, gdy suma wypłat
przekazanych danemu stypendyście od początku roku podatkowego przekroczy kwotę wolną
od podatku.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu Słupskiego może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek klubu
sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej, trenera lub z własnej inicjatywy, w przypadku:
1) zaprzestania prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszenia obowiązujących
regulaminów – międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego,
okręgowego związku sportowego, klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej;
2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez wskazanych w pkt 1;
3) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu;
4) utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni
medycyny sportowej;
5) zaprzestania kontynuowania kształcenia w trakcie roku szkolnego, roku akademickiego
(w przypadku uczniów, słuchaczy i studentów);
6) nieodpowiedniego zachowania, sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie
przyjętymi obyczajami, narażającego na szwank dobre imię powiatu słupskiego, klubu
sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub innego podmiotu, z którym związany jest
zawodnik;
7) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
2. Utrata praw do pobierania stypendium sportowego zaczyna obowiązywać począwszy
od miesiąca, w którym powstały okoliczności określone w ust. 1.
3. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium przez okres tej niezdolności,
jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące.
4. O pozbawieniu stypendium Zarząd Powiatu Słupskiego informuje zawodnika, macierzysty
klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, szkołę lub uczelnie, do której uczęszcza
zawodnik.
5. Zawodnikowi można przywrócić wypłatę stypendium, po ustaniu przyczyn jego pozbawienia
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta uchwała w tej sprawie.
6. Stypendium za okres, za który zawodnik był pozbawiony prawa do stypendium, nie podlega
wypłacaniu.
§ 6. Wnioskodawcy oraz stypendyści zobowiązani są do informowania o wszelkich okolicznościach
mających znaczenie przy przyznawaniu i pozbawianiu stypendiów, a w szczególności o zmianach
dotyczących spełnienia kryteriów przyznawanych stypendiów.

§ 7. 1. Stypendia sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlegają zwrotowi
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słupsku.
2. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w wezwaniu do zwrotu,
zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO STAROSTY SŁUPSKIEGO
W KATEGORII ……………………………………………………..
SYMBOL PS 10
(WZÓR)
...........................................................
miejscowość, data

Część A (wypełnia pracownik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku).
Nr kolejny wniosku
Data wpływu

Nr sprawy

Stwierdzenie kompletności wniosku:
dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika
poświadczenie zamieszkania na terenie powiatu słupskiego
zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej
zaświadczenie o przynależności do kadry wydane przez właściwy dla danej
dyscypliny polski lub okręgowy związek sportowy
plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy
aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (w przypadku osób kontynuujących
kształcenie)
opinia na temat zachowania wystawiona przez szkołę oraz potwierdzająca średnią
ocen uzyskanych przez zawodnika w poprzednim roku nauki (w przypadku ucznia)
zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię o średniej ocen uzyskanych przez
zawodnika w poprzednim roku nauki (w przypadku słuchacza, studenta)
oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej
o przynależności zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego
(w przypadku osób zrzeszonych)
oświadczenie zawodnika o niepobieraniu wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu
oświadczenie zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich także przedstawiciela
ustawowego) wraz z podpisem (podpisami) o zapoznaniu się z zasadami i trybem
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajami i wysokością stypendiów sportowych
wraz z akceptacją ich warunków
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
we wniosku oraz wykorzystania wizerunku dla celów związanych z przyznawaniem
stypendiów sportowych w powiecie słupskim
oświadczenie zawodnika, iż nie był karany oraz, iż nie toczy się wobec niego
postępowanie karne
zobowiązanie zawodnika do informowania Zarządu Powiatu Słupskiego
o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium

TAK

NIE

zobowiązanie zawodnika do przedłożenia sprawozdania z osiągniętych wyników
sportowych w okresie pobierania stypendium.
Część B (wypełnia wnioskodawca).
I. Informacja o wnioskodawcy
Pełna nazwa
wnioskodawcy

Adres

Dane kontaktowe
wnioskodawcy:
telefon

e-mail

KRS
NIP
REGON
II. Dane osobowe kandydata do stypendium:
Imiona
Nazwisko
Data (dd-mm-rrrr) i miejsce
urodzenia

-

-

…………………………………………………….
PESEL
miejscowość
ulica
numer domu
Adres zamieszkania

numer mieszkania
kod pocztowy,
poczta
gmina
powiat
województwo

Numer telefonu
kontaktowego

-

……………………….

Adres e-mail
Nazwa i adres
szkoły/uczelni (w przypadku

Nr telefonu
szkoły/uczelni

osób kontynuujących kształcenie)

Klasa do której uczęszcza
uczeń/ semestr na którym
kontynuuje kształcenie
słuchasz/student

Średnia ocen

Imię i nazwisko opiekuna
prawnego (w przypadku
osób niepełnoletnich)
Adres zamieszkania
opiekuna prawnego

miejscowość
ulica
numer domu
numer mieszkania
kod pocztowy,
poczta

……………………….

-

gmina
powiat
województwo
Nazwa i adres właściwego
urzędu skarbowego
kandydata
Nazwa i adres klubu
sportowego kandydata (w
przypadku osób
zrzeszonych)

Nr telefonu
klubu

Uprawiana dyscyplina
sportowa (konkurencja)

Kategoria
wiekowa

Imię i nazwisko trenera
klubowego

Nr licencji
zawodnika

Informacja o klasie
sportowej
Informacja o powołaniach
do kadry Polski/
województwa pomorskiego
III. Informacja o osiągnięciach sportowych zawodnika w roku …………:
(proszę podać tylko te wyniki, które kwalifikują kandydata do otrzymania stypendium w danej kategorii)
Lp.

Nazwa imprezy sportowej

Miejsce i data
zawodów

Dyscyplina

Konkurencja

Wynik

IV. Uzasadnienie wniosku zawierające informacje, o których mowa w § 1 ust. 3 załącznika
do uchwały (można również podać inne osiągnięcia zawodnika niż wymienione wyżej) :

V. Oświadczenie wnioskodawcy:
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
……………………………………
Miejscowość, data

………………………………………….
Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych
do złożenia wniosku

VI.
Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium:
Nr
rachunku
bankowego
Nazwa banku
Imię i nazwisko właściciela rachunku
bankowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku
bankowym w celu wypłaty stypendium.
…………………………………..

…………………………………..

Miejscowość, data

Podpis właściciela rachunku bankowego

Uwaga: Zarząd Powiatu Słupskiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zamieszczonych we wniosku.

OŚWIADCZENIE NR 1
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż posiadam status amatora i uprawiam sport
na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuję z tytułu
uprawiania sportu wynagrodzenia.
………………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………………….
(Kandydat pełnoletni lub kandydat i rodzic/opiekun
prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)

OŚWIADCZENIE NR 2
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż zapoznałam(em) się z zasadami i trybem
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajami i wysokością okresowych stypendiów sportowych
i akceptuję warunki w nich zawarte.

………………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………………….
(Kandydat pełnoletni lub kandydat i rodzic/opiekun
prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)

OŚWIADCZENIE NR 3

Ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na:
1. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zawartych w złożonym
wniosku dotyczącym przyznawania stypendium sportowego Starosty Słupskiego, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
2. wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w sprawach dotyczących
przyznawania stypendium sportowego Starosty Słupskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

………………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………………….
(Kandydat pełnoletni lub kandydat i rodzic/opiekun
prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)

OŚWIADCZENIE NR 4
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż nie byłem karana(y) i nie toczy się wobec mnie
postępowanie karne.

………………………………………..

…………………………………………….

(Miejscowość, data)

(Kandydat pełnoletni lub kandydat i rodzic/opiekun
prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)

OŚWIADCZENIE NR 5
Ja niżej podpisany oświadczam, iż zamieszkuję na stałe w powiecie słupskim, tj. w:
……………………………………………………………………………………………………….. .
(dokładny adres)

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

…………………………………………………………
(Kandydat pełnoletni lub kandydat i rodzic/opiekun
prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)

ZOBOWIĄZANIE
Ja, niżej podpisana(y), zobowiązuję się do:
1. informowania Zarządu Powiatu Słupskiego o okolicznościach skutkujących pozbawieniem
stypendium;
2. przedłożenia do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym zostało przyznane
stypendium, sprawozdania z osiągniętych wyników sportowych w okresie pobierania
stypendium.
………………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………………….
(Kandydat pełnoletni lub kandydat i rodzic/opiekun
prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 885 z późn. zm.) daje
możliwość jednostkom samorządu terytorialnego tworzenia warunków do rozwoju sportu (art. 27
ust.1), w tym do ustanawiania i finansowania okresowych stypendiów sportowych dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (art. 31 ust. 1). Zgodnie z art. 31 ust. 3 ww. ustawy organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych biorąc pod uwagę
znaczenie sportu dla powiatu słupskiego i wyniku sportowego.
Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r., zmienioną
uchwałą Nr XIV/128/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku przyjęto
szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego osiągającej
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Proponowany projekt nowej uchwały uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie
ustalania zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych
stypendiów sportowych, a także uwagi zgłaszane przez działaczy sportowych do dotychczas
obowiązującego w powiecie słupskim w tym zakresie prawa, ustanowionego wyżej wymienionymi
uchwałami Rady Powiatu Słupskiego.
Zmiany dotyczą przede wszystkim: wskazania dyscyplin sportowych o istotnym znaczeniu
dla powiatu słupskiego, określenia nowych wymagań jakie muszą spełniać zawodnicy ubiegający się
o stypendium, nie uzależniania jego przyznania od wieku zawodnika, wprowadzenia nowej kategorii
stypendium - „Czempion” (za bardzo wysokie wyniki sportowe) oraz jednoznacznego określenia
wysokości wszystkich stypendiów. Reguluje także kwestie zameldowania i miejsca zamieszkania
zawodników. Nie będzie już wymagany meldunek na pobyt stały, a jedynie poświadczenie miejsca
stałego zamieszkania na terenie powiatu słupskiego. Projekt uchwały proponuje też nowy wzór
wniosku o przyznanie stypendium oraz nowe wzory oświadczeń.
Proponowane, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, zmiany mają na celu dostosowanie
projektu uchwały i zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych
stypendiów sportowych, do obowiązującego prawa. Umożliwiają ubieganie się o stypendia

wszystkim zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w ważnych dla powiatu
dyscyplinach sportowych, określonych w projekcie uchwały, bez względu na ich wiek
i przynależność do klubu sportowego. Zawodnicy ubiegający się o stypendium nie będą musieli już
należeć tylko do klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie Słupska lub powiatu
słupskiego. Będą mogli należeć lub występować w barwach także innych klubów i stowarzyszeń lub
być zawodnikami niezrzeszonymi. Przy przyznawaniu stypendium istotne będzie to, że są
mieszkańcami powiatu słupskiego i osiągnęli wysoki wynik sportowy.
Zawodnicy ubiegający się o stypendia okresowe na podstawie dotychczasowej uchwały nie
wiedzieli na jakie konkretne stypendium mogą liczyć, bo uchwała tego precyzyjnie nie określała,
podawała tylko jego dolną i górną granicę. Teraz, nowa uchwała określać będzie jednoznacznie
wysokość danego stypendium. Wprowadzona nowa kategoria stypendium „Czempion o wysokości
500 zł miesięcznie (dotychczas najwyższe mogło wynosić 300 zł) przeznaczone jest dla zawodników
osiągających najwyższe wyniki sportowe i ma być formą szczególnego uznania dla zawodnika
i znaczącą formą wsparcia dla dalszego rozwoju jego talentu sportowego.
W związku z tymi, iż projekt nowej uchwały praktycznie nie zamyka drogi żadnemu
zawodnikowi osiągającemu wysokie wyniki sportowe z powiatu słupskiego w ubieganiu się
o stypendium sportowe i można będzie spodziewać się większej liczby wniosków, w projekcie
uchwały umieszczono zapis, iż liczba i łączna kwota przyznanych w danym roku kalendarzowym
stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie powiatu. Wysokość
środków na okresowe stypendia sportowe określona będzie w uchwale budżetowej na dany rok, a ich
wielkość uzależniona od możliwości finansowych powiatu. Na rok 2017 środki finansowe
na wypłatę okresowych stypendiów sportowych zaplanowano na poziomie roku 2016, tj.
w wysokości 16.000,00 złotych.
Podjęcie uchwały jest zasadne.

Słupsk, 17 listopada 2016 roku

Rozdzielnik
dla uchwały Rady Powiatu Słupskiego
Nr ……/………/ 2016
z dnia………………………… 2016 roku
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych

Niniejszym proponuję przekazanie powyższego aktu prawnego n. wym. komórkom organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Słupsku*:

Sekretarz Powiatu
Wydział Organizacyjny
Skarbnik Powiatu
Wydział Finansowo – Budżetowy
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Wydział Polityki Społecznej
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji
Oddział Promocji i Współpracy
Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Obronności
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rzecznik Prasowy
Audytor Wewnętrzny
Służba BHP
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
BIP

X
X
X

X

X

*Proponowaną komórkę organizacyjną zaznaczyć ”X”

.… ……………………………….
(podpis naczelnika wydziału
opracowującego projekt aktu prawnego)

