
Załącznik Nr 1 do Uchwały 

NrXXIV/206/2021 

Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia10.09.2021 r. 

 

Regulamin przyznawania Stypendiów Sportowych Burmistrza Pyzdr. 

 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.  

§ 2 

 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1. Stypendium - należy przez to rozumieć „Stypendium Sportowe Burmistrza Pyzdr”. 

2. Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu, 

zamieszkałą na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Pyzdr.  

4. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pyzdry. 

5. Wnioskach - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium.  

6. Komisji - należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski. 

 

§ 3 

1. Stypendium może otrzymać zawodnik osiągający wysokie wyniki sportowe w sportach 

indywidualnych i drużynowych, jest mieszkańcem Gminy Pyzdry oraz na dzień złożenia wniosku nie 

ma więcej niż 26 lat.  

2. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego 

osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu szkolenia.  

3. Stypendium przyznaje się na okres 1 roku. 

 

§ 4 

W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej 

lub placówki oświatowe wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium. 

 

 



 

§ 5 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium  stanowi załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Wniosek o przyznanie stypendium należy przesłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, 

składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub pocztą elektroniczną na adres gmina@pyzdry.pl do 

dnia  

10 października każdego roku. W przypadku składania wniosku droga pocztową, o zachowaniu 

terminu decyduje data stempla pocztowego. W przypadku składania wniosku osobiście decyduje data 

złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego. 

3. Wniosek należy wypełnić pismem komputerowym lub drukowanym (czytelnym).  

4. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe oraz program 

szkoleniowy. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem 

dotychczasowych osiągnięć kandydata i potrzeb związanych z dalszym szkoleniem sportowym. 

5. Wnioski o przyznanie stypendium opiniowane są przez komisję, o której mowa w § 6 w terminie do 

25 października każdego roku. 

6. Ocena wniosków opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenia wsparcia osobom 

za osiągnięcia sportowe: 

- za zajęcie miejsca 1-5 w mistrzostwach świata, pucharach świata, igrzyskach olimpijskich lub 

paraolimpijskich, 

- za zajęcie miejsca 1-5 w mistrzostwach Europy, pucharach Europy, Uniwersjadach, 

- za zajęcie miejsca 1-5 w mistrzostwach Polski, pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży, 

- jest zawodnikiem sekcji kadry narodowej lub wojewódzkiej (potwierdzone przez odpowiedni Polski 

Związek Sportowy). 

 

§ 6 

1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja powołana przez Burmistrza w drodze 

zarządzenia.  

2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby: 

1) jeden przedstawicieli Rady Miejskiej w Pyzdrach 

2) dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pyzdrach 

3. Komisja - uwzględniając osiągnięty wynik sportowy, wysokość zaplanowanych na ten cel środków 

finansowych w budżecie gminy na dany rok  analizuje złożone wnioski o przyznanie stypendiów pod 

względem formalnym i merytorycznym oraz je opiniuje. 

4. Z prac Komisji wyłączone są osoby funkcyjnie, zawodowo, rodzinnie lub w inny sposób powiązane  

z wnioskodawcą lub zawodnikiem na rzecz którego złożono wniosek.  



5. Za pracę w Komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

6. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Z posiedzenia 

Komisji sporządza się protokół, podpisany przez jej Przewodniczącego wraz z listą pozytywnie 

zaopiniowanych kandydatów do stypendium. 

7. Komisja przedkłada Burmistrzowi listę kandydatów do stypendiów.  

 

§ 7 

1. Wyniki prac Komisji zatwierdza Burmistrz.  

2. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.  

 

§ 8 

1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli:  

1) zaprzestał uprawiania sportu, z zastrzeżeniem ust. 2,  

2) zostanie zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika przez polski związek 

sportowy, klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej. 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności 

zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, okresowe stypendium jest wypłacane nie 

dłużej niż przez 3 miesiące. Po tym okresie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji szkoleń, 

pozbawia się go stypendium.  

3. Wnioskodawca stypendium w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 i 2 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Burmistrza.  

4. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania 

okoliczności określonych w ust. 1.  

 

§ 9 

1. Stypendia wypłacane są miesięcznie, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu 

zatwierdzenia listy kandydatów przez Burmistrza.  

2. Wysokość stypendium wynosić będzie miesięcznie od 300,00 do 500,00 w zależności od poziomu 

osiągnięć sportowych. 

3. Decyzję o wysokości stypendium ustala Komisjia. 

 

 

 

 



 


