URZĄD MIASTA RADOMSKA
Wydział Kultury i Promocji
tel. 044-685-44-54 , 044-685-44-89
www.radomsko.pl
godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 730 – 1530
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KARTA INFORMACYJNA Nr EKP/02
PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
Komórka odpowiedzialna:

Urząd Miasta Radomska

Osoba właściwa do
załatwienia sprawy:

Pracownicy Wydziału Kultury i Promocji

Adres:

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon:

044-685-44-54

Podstawa prawna:

 art. 31 ustawy z dnia 23 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 837 ze
zm.)
 Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 marca 2011r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Forma wnoszenia podania:

osobiście, pocztą

Wymagane dokumenty:

 Wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (WEKP-2)

Formularze do pobrania:

Wniosek WEKP-2

Opłaty:

Nie pobiera się

Forma i termin załatwienia
sprawy:

 Zarządzenie Prezydenta Miasta
 Umowa pomiędzy Prezydentem Miasta a zawodnikiem albo rodzicem lub opiekunem
prawnym zawodnika.
 Po rozpatrzeniu Wniosków przez Komisję Stypendialną decyzję w formie Zarządzenia
podejmuje Prezydent Miasta. Wypłata stypendium następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Prezydentem Miasta a zawodnikiem albo rodzicem lub opiekunem prawnym
zawodnika

Termin składania wniosku

Wniosek powinien być złożony w terminach:
 do 1 czerwca – za pierwsze półrocze i wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w
półroczu poprzedzającym przyznanie stypendium,
 do 1 grudnia za drugie półrocze danego roku

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

 Stypendia przyznaje się zawodnikowi osiągającemu wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, który spełnia następujące
kryteria:
1) uprawia dyscyplinę olimpijską objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży,
2) reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej, jest członkiem klubu lub
stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Radomsko,
3) posiada status amatora,
4) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję, bądź inny dokument uprawniający do udziału w
zawodach,
5) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
6) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku
przyznania stypendium nie ukończył 24 lat.
 Stypendium może być przyznane osobie niepełnosprawnej, która uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez członków Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego, będący mieszkańcem Radomska.
 Z wnioskiem, szczegółowo umotywowanym, o przyznanie stypendium może wystąpić
klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej.

 Prezydent Miasta może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.
 W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie
stypendium sportowego, Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od
dnia wezwania do ich usunięcia.
 Wniosek o przyznanie stypendium sportowego pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku:
- złożenia po terminie,
- nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie,
- cofnięcia wniosku przez Wnioskodawcę.
 Stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli zawodnik:
1) zaniedbuje obowiązki prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź narusza obowiązujące
regulaminy organizacji, związków sportowych lub klubu sportowego,
2) został zawieszony w prawach zawodnika,
3) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarza poradni medycyny
sportowej,
 Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
potwierdzona orzeczeniem lekarza poradni medycyny sportowej, może być wypłacane
stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące,
a w szczególnych przypadkach do końca okresu, na który stypendium zostało przyznane.
Decyzję w tym zakresie podejmuje Prezydent Miasta na wniosek Komisji Stypendialnej.
 Wstrzymane stypendium sportowe wypłaca się zawodnikowi, któremu zostały
przywrócone prawa zawodnika.
 W przypadku uznania przez Prezydenta Miasta, że wstrzymanie stypendium nastąpiło
z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres
wstrzymania.
 Przyznane stypendium sportowe cofa się zawodnikowi, jeżeli:
1) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarza medycyny sportowej,
2) zakończył karierę sportową,
3) zmienił barwy klubowe,
4) został z nim podpisany kontrakt zawodowy,
5) odmówił udziału w zawodach,
6) popełnił czyn naruszający normy etyczno-moralne,
7) został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
 Wnioskodawca lub stypendysta zobowiązani są do informowania organu przyznającego
stypendium o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo pobierania stypendium.
 Wnioskodawca zgłaszający kandydatów do stypendiów oraz stypendyści zobowiązani są
do dbania o dobre imię Miasta Radomsko i jego promocję na wszystkich imprezach
sportowych.
sporządził: Beata Cieciura
zatwierdził: Aleksandra Nowak – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji

