
Uchwała Nr XXIX/281/2013 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia 22 marca 2013 r. 
 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wysokie wyniki sportowe 
 

Na podstawie art. 12 pkt 10a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyznaje się stypendia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym. 

§ 2.  

1. Stypendium  może być przyznawane członkom klubów sportowych działających na terenie Powiatu  
    Drawskiego. 
2. Stypendium może otrzymać zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej  
    dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który: 

1) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach Polski, 
2) zajął co najmniej 3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach 

indywidualnych 
3) wziął  udział w mistrzostwach świata lub Europy, 
4) został zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, 
5) zajął medalowe miejsce w międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział 

zawodnicy z co najmniej 10 państw. 
3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg 
jego dotychczasowej działalności sportowej i plany startów i przygotowań wskazują na możliwość 
osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym  lub 
międzynarodowym. 

4. Warunkiem przyznania stypendium zawodnikom będącym uczniami lub studentami jest: 

1) brak ocen niedostatecznych na zakończenie ostatniego roku szkolnego lub zakończenie 
ostatniego semestru przed data złożenia wniosku o stypendium, 

2) średnia ocen na zakończenie ostatniego roku szkolnego lub zakończenie ostatniego semestru 
przed datą złożenia wniosku o stypendium wynosząca minimum 3,5. 
  

5. Warunki określone w ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w 
dyscyplinach drużynowych. 

6. O przyznanie stypendium nie może ubiegać się zawodnik będący uczniem szkoły, dla której 
organem prowadzącym jest Powiat Drawski, jeżeli wcześniej otrzymał za to samo osiągnięcie 
stypendium na podstawie uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie warunków i trybu 
przyznawania stypendium Starosty Drawskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

 

 



§ 3. 

1. Ustala się następujące rodzaje i  wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe w dyscyplinach  
     indywidualnych: 

1) jednorazowe - w wysokości  2000,00 zł, 
2) okresowe - w wysokości 150,00  zł miesięcznie na okres do 10 miesięcy. 

2. Za osiągnięcia w dyscyplinach drużynowych stypendia dla poszczególnych zawodników mogą  
    wynosić maksymalnie 50 % kwot określonych w ust. 1. 

§ 4. 

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego, którego zawodnik jest   
     członkiem 

2. We wniosku zawiera się informację o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach  
    zawodnika. 

3. Do wniosku załącza się: 

1) plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy, 
2) dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia, 
3) w przypadku uczniów lub studentów  - dokument ze szkoły lub uczelni dotyczący wyników w 

nauce. 
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami składa prezes klubu 
sportowego lub upoważniona przez niego osoba po osiągnięciu sukcesu przez zawodnika, w terminach 
do 10 marca i 10 września każdego roku, w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego  
w Drawsku Pomorskim. 

§ 6. Zarząd Powiatu Drawskiego rozpatruje złożone wnioski dwa razy w roku - w terminie do 31 
marca i 30 września danego roku. Zarząd Powiatu Drawskiego dokonuje analizy merytorycznej 
wniosków przyznaje stypendium lub odmawia jego przyznania w drodze Uchwały. 

§ 7. 

1. Stypendium jednorazowe wypłacane jest w terminie 14 dni od daty przyznania 
2. Stypendium okresowe jest wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyznano stypendium. 
§ 8. 

1. Zawodnik otrzymujący stypendium okresowe jest zobowiązany realizować przedłożony z     
     wnioskiem plan startów i przygotowań. 
2. Zawodnik otrzymujący stypendium okresowe jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu   
    i Powiatu Drawskiego 
3. Zawodnik otrzymujący stypendium okresowe będący uczniem lub studentem po zakończeniu  
    semestru składa zaświadczenie dotyczące wyników osiąganych w szkole lub uczelni. 
 
§ 9. 
1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 

1) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów, 
2) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 



3) zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na 
terenie Powiatu Drawskiego, 

4) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia 
społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię powiatu lub 
klubu sportowego, 

5) zawodnik będący uczniem lub studentem w trakcie otrzymywania stypendium otrzymał ocenę 
niedostateczną lub osiągnął średnią ocen poniżej 3,5 na koniec roku szkolnego lub koniec 
semestru. 

2. Decyzję o cofnięciu stypendium podejmuje Zarząd Powiatu Drawskiego w drodze Uchwały 

§ 10. Stypendia, o których mowa w niniejszej uchwale, przyznawane będą w ramach środków 
przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu Drawskiego na dany rok budżetowy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 12.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

 

        Przewodniczący Rady 

mgr Jerzy Lauersdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik  
do Uchwały Nr XXIX/281/2013 
Rady Powiatu Drawskiego  
    z dnia 22 marca 2013 r. 

 

 

………………………………..     ………………………………………. 
      pieczęć klubu                    miejscowość, data 

 

Wniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe 

1. Imię i nazwisko zawodnika: ………………………………………………………… 
2. Data urodzenia: ……………………………………………………………………… 
3. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………… 
4. Imiona rodziców: ……………………………………………………………………. 
5. PESEL: ……………………………………………………………………………… 
6. Dyscyplina sportu: …………………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

        ………………………………….. 
        data i podpis wnioskodawcy 
Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika 
2. Plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy 
3. Informacje o wynikach w nauce w trakcie ostatniego roku szkolnego/semestru - w 

przypadku uczniów lub studentów 
 

 


