
Regulamin Stypendium w Gminie Piaseczno. 

Par.1 

1. Niniejszy regulamin okre�la szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysoko�� stypendiów sportowych, zwanych dalej stypendiami, dla osób fizycznych 

(reprezentuj�cych Miasto i Gmin� Piaseczno), zwanych dalej zawodnikami, za wyniki sportowe 

osi�gni�te we współzawodnictwie mi�dzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach 

indywidualnych lub grach zespołowych. 

2. Stypendia s� wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osi�gni�� w danej 

dyscyplinie sportu oraz form� pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia 

3. O stypendia sportowe zgodnie z niniejszym regulaminem mog� ubiega� si� osoby, które s�
mieszka�cami Gminy Piaseczno w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 

kwietnia 1964  ( Art. 25 – Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowo��, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) 

4. Przyznania, wstrzymania, wznawiania, pozbawiania stypendium dokonuje Burmistrz Miasta 

i Gminy Piaseczno na podstawie opinii powołanej przez siebie Komisji Kwalifikacyjnej.  

5. Komisj� kwalifikacyjn� powołuje Burmistrz Zarz�dzeniem. 

6. Członkowie Komisji pełni� swoje funkcje społecznie. 

  

Par. 2 

Przepisy niniejszego regulaminu w zakresie mo�liwo�ci ubiegania si� o przyznanie przewidzianego 

w niej stypendium sportowego, nie stanowi� podstawy dla roszcze� zawodników ani zobowi�za�
organów Miasta i Gminy Piaseczno do ich przyznania.

Par. 3 

Wysoko�� �rodków finansowych, przeznaczonych na stypendia sportowe, planowanych corocznie 

w bud�ecie gminy Piaseczno uzale�niona jest od jej mo�liwo�ci bud�etowych. 

Par. 4 

Stypendium mo�e by� przyznane zawodnikowi, który spełnia ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

a. reprezentuje stowarzyszenie kultury fizycznej, działaj�ce na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

i nie jest reprezentantem tej samej dyscypliny w innym mie�cie.  

b. uprawia dan� dyscyplin� sportu na podstawie licencji lub bez (je�li przyj�te w danym zwi�zku 

sportowym zasady współzawodnictwa dopuszczaj� tak� form�) 

c. posiada status amatora 

d. jest w wieku od 15 lat (nie dotyczy paraolimpijczyków) – decyduje rocznik urodzenia. 

e. w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim osi�gn�ł wysoki wynik sportowy na 

poziomie: 

- udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich - zaj�cie 1-8 miejsca w Mistrzostwach 

�wiata lub Pucharze �wiata 

- zaj�cie 1-8 miejsca w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy 

- zaj�cie 1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski  
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- w przypadku gier zespołowych oraz sportu osób niepełnosprawnych stypendyst� mo�e 

zosta� zawodnik rokuj�cy nadziej� na reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego 

w kolejnych latach; 

- wysoki wynik w dyscyplinie, maj�cej szczególne znaczenie dla Gminy Piaseczno; 

f. nie pobiera stypendium z bud�etu innej jednostki samorz�du terytorialnego w tej samej 

dyscyplinie; 

g. zawodnik mo�e otrzymywa� stypendium je�li w zawodach, o których mowa w ust. e. pkt 1-4 

uczestniczyło co najmniej : 

- 12 zawodników w konkurencjach indywidualnych 

- 8 dru�yn w konkurencjach zespołowych 

- 8 pa�stw 

- je�li regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, dru�yn w danej 

konkurencji lub w przypadku wyst�pienia naturalnej mniejszej frekwencji nie stosuje si�
przepisów ust. e pkt. g ppkt. 1,2 

Par. 5 

Przy okre�laniu  wysoko�ci stypendium, bierze si� pod uwag� poziom uzyskanych wyników 

sportowych, kategori� wiekow�, koszty zwi�zane z uprawian� dyscyplin� sportu oraz znaczenie 

danej dyscypliny sportu dla Gminy Piaseczno. 

Par. 6 

1. Wniosek o przyznanie stypendium mo�e zło�y� : ( stowarzyszenie, pełnoletni zawodnik, 

opiekun prawny małoletniego zawodnika)

2. Wzór wniosku stanowi zał�cznik nr 1. do niniejszego regulaminu. 

3. Do wniosku doł�cza si�: 

a. dokumenty potwierdzaj�ce dotychczasowe osi�gni�cia zawodnika, po�wiadczone 

przez odpowiedni zwi�zek sportowy 

b. plan szkolenia zawodnika, zawieraj�cy prognozy wynikowe, na rok obj�ty planem 

stypendiów. 

c. opini� stowarzyszenia o wywi�zywaniu si� zawodnika z obowi�zków statutowych 

d. ewentualne za�wiadczenie potwierdzaj�ce nauk� w szkole lub uczelni 

e. zobowi�zanie własne wnioskodawcy  do informowania Burmistrza Miasta i Gminy 

Piaseczno o okoliczno�ciach skutkuj�cych wstrzymywaniem lub pozbawianiem 

stypendium 

f. o�wiadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej 

dyscyplinie.   

Par. 7 

1. Wnioski o stypendium składa si� w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzaj�cego rok, na 

który przyznawane jest stypendium, w Gminnym O�rodku Sportu i Rekreacji w Piasecznie, 

przy ul. Gen. W. Sikorskiego 20, gdzie s� sprawdzane pod wzgl�dem formalnym. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno mo�e, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

wyznaczy� inny termin składania wniosków  oraz wyznaczy� dodatkowy termin ich składania.

W takich przypadkach ustala si� okres, na który przyznaje si� stypendium krótszy ni� 12 

miesi�cy 

3. Wnioski o przyznanie stypendium, nie spełniaj�ce wymogów okre�lonych w niniejszej uchwale, 

po bezskutecznym wezwaniu (w ci�gu 7 dni) wnioskodawcy do uzupełnienia braków 

formalnych, pozostawia si� bez rozpatrzenia. 

4. Wnioski podlegaj� rozpatrzeniu przez komisj� kwalifikacyjn� do dnia 31 grudnia danego roku. 

5. Zło�enie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

6. W informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku podaje si�: 

- w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie – informacj� o przyznaniu stypendium, jego 

wysoko�ci i okresie na jaki jest przyznane  
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- w przypadku wniosku rozpatrzonego negatywnie – uzasadnienie odmowy przyznania 

stypendium.  

7.  W sytuacji niewystarczaj�cych �rodków finansowych zabezpieczonych w bud�ecie Gminy na 

ten cel, wysoko�� stypendia sportowych mog� zosta� ograniczone 

     8. Wykaz osób, które otrzymały stypendia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze� i w BIP UMiG, 

GOSiR w Piasecznie oraz na ich stronach internetowych. 

9. Zawodnik, któremu przyznane zostanie stypendium udost�pnia swój wizerunek na potrzeby 

działa� zwi�zanych z promocj� M i Gm. Piaseczno. 

Par. 8 

1. Stypendium przyznaje si� na czas okre�lony, nie dłu�szy ni� dany rok kalendarzowy. 

(1 stycznia – 31 grudnia) 

2. Jeden zawodnik mo�e otrzyma� jedno stypendium sportowe w danym roku kalendarzowym. 

3. Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza mo�liwo�ci przyznania nagrody lub 

wyró�nienia. 

Par. 9 

1. Stypendium jest wypłacane przez GOSiR w Piasecznie na podstawie umowy stypendium, 

której wzór stanowi zał�cznik nr 2, do niniejszego regulaminu. 

2. Umowa stypendialna powinna okre�la� w szczególno�ci: 

a. strony umowy 

b. wysoko�� i terminy przekazywania stypendium sportowego, w tym wskazanie okresu 

wypłacania stypendium 

c. numer rachunku bankowego, na który przekazywane b�dzie stypendium 

d. zobowi�zanie si� zawodnika do niezwłocznego powiadomienia GOSiR w Piasecznie 

o zaistnieniu przesłanek do wstrzymania lub pozbawienia stypendium a w szczególno�ci:  

- utracie praw zawodnika, w tym przynale�no�ci do stowarzyszenia wnioskuj�cego 

przyznanie stypendium      

- pobieraniu, z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu, stypendium z bud�etu innej 

jednostki samorz�du terytorialnego 

e.  zobowi�zanie si� zawodnika do składania w GOSiR w Piasecznie półrocznych informacji 

o stanie realizacji przyj�tego planu szkolenia, po�wiadczonych przez stowarzyszenie 

zrzeszaj�cego zawodnika 

f. zobowi�zanie zawodnika do zwrotu nienale�nie wypłacanego stypendium wraz z odsetkami 

w wysoko�ci ustawowej, liczonymi od dnia uznania rachunku bankowego zawodnika. 

g. okre�lenie przypadków uzasadniaj�cych zwrot stypendium. 

3. Stypendium wypłacane jest w ratach miesi�cznych, nie przekraczaj�cych jednostkowo kwoty 

2 000 zł ( słownie: dwa tysi�ce złotych) brutto, przelewem , do 10 dnia ka�dego miesi�ca, na 

rachunek bankowy, okre�lony w umowie stypendialnej. 

4. Od kwoty stypendium odprowadza si� nale�ne zobowi�zania publiczno-prawne, 

w szczególno�ci  składki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie 

społeczne. 

5.Stypendium nie podlega waloryzacji. 
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Par. 10 

Zawodnik otrzymuj�cy stypendium, jest zobowi�zany realizowa� przedło�ony z wnioskiem 

program szkolenia oraz godnie reprezentowa�  zrzeszaj�ce go stowarzyszenie i Gmin� Piaseczno. 

Par. 11 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wstrzymuje wypłat� stypendium na podstawie odno�nej 

informacji zawodnika lub na wniosek zrzeszaj�cego go stowarzyszenia b�d� z Urz�du 

w nast�puj�cych przypadkach: 

a. zawodnik zaniedbuje realizacj� przyj�tego planu szkolenia 

b. zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał realizacji przyj�tego planu 

szkoleniowego 

c. zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy wła�ciwego 

polskiego zwi�zku sportowego lub przez zrzeszaj�ce go stowarzyszenie 

d. zawodnik nie przedło�ył informacji z realizacji przyj�tego planu szkolenia 

e. zawodnik przestał spełnia� odno�ne warunki , okre�lone w par 4 niniejszego regulaminu 

2. W przypadku czasowego zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu ze wzgl�du na stan 

zdrowia, co zostanie stwierdzone przez lekarza medycyny sportowej, stypendium sportowe jest 

wypłacane przez okres nie dłu�szy ni�         3 miesi�ce od dnia tego stwierdzenia 

3. Wstrzymywanie stypendium nast�puje na podstawie informacji własnej zawodnika lub na 

wniosek zrzeszaj�cego go stowarzyszenia b�d� z Urz�du, które winny by� przedło�one 

najpó�niej w terminie 30 dni od zaistnienia przypadku wymienionego w pkt. 1 do GOSiR 

w Piasecznie. 

4. Wypłat� stypendium wstrzymuje  si� od pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, 

w którym zostało stwierdzone zdarzenie okre�lone w pkt. 1, na czas trwania jego trwania. 

Par. 12 

1. Wypłat� stypendium wznawia si� po ustaniu przyczyny wstrzymania, na wniosek zawodnika 

lub zrzeszaj�cego go stowarzyszenia, od najbli�szego terminu płatno�ci. 

2. W/w dotyczy w szczególno�ci przypadku opisanego w par 11 pkt 2, gdy zawodnik powróci po 

okresie 3 miesi�cy do realizacji przyj�tego planu szkolenia 

3. Stypendium nie przysługuje za okres, na który go wstrzymano. 

Par. 13 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno pozbawia zawodnika stypendium w nast�puj�cych 

przypadkach: 

a. zawodnik bez uzasadnionych powodów zaprzestał realizacji przyj�tego planu szkolenia 

b. zawodnik został ukarany dyscyplinarnie przez jedn� z organizacji: mi�dzynarodow�
organizacj� sportow�, zwi�zek sportowy lub zrzeszaj�ce go stowarzyszenie 

c. zawodnik został zdyskwalifikowany decyzj� wła�ciwego organu 

d. zawodnik utracił trwale zdolno�� do uprawiania sportu, co zostało stwierdzone orzeczeniem 

lekarza medycyny sportowej 

e. zawodnik wyst�pił ze zrzeszaj�cego go dotychczas stowarzyszenia i nie wst�pił do innego 

stowarzyszenia, działaj�cego na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, w którym istnieje 

mo�liwo�� realizacji przyj�tego planu szkolenia 

f. zawodnik zaprzestał spełnia� odno�ne warunki , okre�lone w par 4 niniejszego regulaminu 

g. zawodnik zaprzestał uprawiania sportu 

h. zawodnik został skazany prawomocnym orzeczeniem s�dowym za przest�pstwo umy�lne 

i. zawodnik nie powrócił do realizacji przyj�tego planu szkoleniowego w przypadku, o którym 

mowa w par 11 pkt 2 

2. Burmistrz jest odpowiedzialny za udzielanie stypendiów zgodnie z regulaminem, 

a w szczególno�ci : 

a) weryfikacj� zło�enia półrocznych sprawozdania planów szkolenia 
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b)  weryfikacji czy zawodnik otrzymuj�cy stypendium jest reprezentantem stowarzyszenia 

działaj�cego i maj�cego siedzib� na terenie gminy Piaseczno na czas udzielenia 

stypendium; 

3. Wnioskodawcy po�wiadczaj�cy nieprawd�, nie otrzymuj� stypendium z Gminy Piaseczno 

przez najbli�sze 5 lat.    

Par. 14 

O przyznaniu, wstrzymaniu, wznowieniu lub pozbawieniu stypendium decyduje Burmistrz Miasta i 

Gminy Piaseczno, powiadamiaj�c o tym pisemnie zawodnika i zrzeszaj�ce go stowarzyszenie 

oraz, w przypadku zawodników ucz�cych si�, szkoł�  lub uczelnie. 

Par. 15 

W sprawach nie uj�tych  w niniejszym regulaminie a maj�cych znaczenie dla realizacji uchwały 

decyduje Burmistrz Miasta i Gminy w  Piasecznie w porozumieniu z Komisj� Kwalifikacyjn�.  
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