UCHWAŁA NR XXXV/312/2014
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik klubu sportowego będący uczniem szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub studentem nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia i jednocześnie
mieszkańcem Gminy Chełmek, który w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku:
1)

zajął od I - III miejsca w Mistrzostwach Polski;

2)

wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy;

3)

został powołany do Kadry Narodowej.

§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane maksymalnie na okres do 12 miesięcy w danym roku
kalendarzowym w formie pieniężnej, wypłacane w ratach 3-miesięcznych lub innych, wynikających z okresu na
jaki stypendium zostało przyznane i określonych w umowie ze stypendystą.
2. Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika.
§ 3. 1. Sporządzony na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, wniosek o stypendium sportowe
z uzasadnieniem i udokumentowaniem dotychczasowych osiągnięć kandydata wraz z potwierdzeniem o pobieraniu
nauki składa prezes klubu sportowego, stowarzyszenia lub dyrektor szkoły w Urzędzie Miejskim w Chełmku,
w terminie do dnia 15 lutego każdego roku , a na rok 2014 do 31 marca 2014.
2. Stypendium przyznaje i cofa Burmistrz Chełmka, po zasięgnięciu opinii komisji powołanej zarządzeniem
Burmistrza i wypłacane jest w formie gotówkowej lub na wskazane we wniosku konto.
3. Zakres i zasady działania komisji określa Burmistrz Chełmka w drodze Zarządzenia.
4. Stypendium cofa się, jeżeli w okresie jego pobierania stypendysta:
a) trwale nie realizuje programu szkoleniowego (powyżej 30 dni),
b) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego,
c) zmienił stałe miejsce zamieszkania poza teren gminy Chełmek,
d) w przypadku śmierci stypendysty.
§ 4. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Chełmka w zależności od wysokości
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria.
§ 5. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane bezpośrednio po
podjęciu przez Burmistrza decyzji w tej sprawie.
§ 6. Szczegółowe warunki korzystania ze stypendium określa umowa zawierana ze stypendystą.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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