Załącznik Nr 1
do uchwał y Nr XXXVIII/ 945 /09
Sej mi ku Woj ewództwa Kuj awsko -Pomorskiego
z dni a 21 wr ześnia 2009 r.

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
zawodnikom klubów sportowych repre zentującym Województwo Kujawsko Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
§ 1
1. Zarząd Województwa Kujawsko –Pomorskiego (zwany dalej„Zarządem”) może
prz yznać st ypendia
sport owe (zwane dalej „st ypendiami”) zawodnikom
reprezentuj ącym kluby i stowarz yszenia sportowe Województwa Kujawsko–
Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki w
dyscyplinach
objętych
programem
igrz ysk
olimpijskich
lub
systemem
współzawodnictwa sportu dzieci i młodzież y w kategoriach młodzieżowych,
określonych przez poszczególne polskie związki sportowe, którz y spełniają co
najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) są członkami kadry narodowej,
2) zostali wyt ypowani (powołani) przez właściwy Polski Związek Sportowy do
reprezentacji kraju na Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy ,
3) są medalistami Mistrzo stw Świata lub Mistrzostw Europy,
4) zdobyli medal w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzież y,
2. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd może prz yznać st ypendia w kategoriach
młodzieżowych zawodnikom w dyscyplinach nie objęt ych programem igrz ys k
olimpijskich lub systemem współzawodnictwa sportu dz ieci i młodzież y.
3. Osiągnięcia, o których mowa w niniejszym paragrafie winny dot ycz yć
roku kalendarzowego.

minionego

4. Zawodnik mający otrzymać st ypendium powinien wyróżniać się nienaganną postawą
et yczną, a także prz estrzegać obowiązujące przepisy prawne, w t ym sportowe.
§ 2
Wysokość st ypendium dla zawodników w dyscyplinach objęt ych programem igrz ysk
olimpijskich lub systemem współzawodnictwa spor tu dzieci i młodzież y wynosi do
380 zł, a w s ytuacjach, o których mowa w § 1 ust. 2 wynosi do 250 zł miesięcznie.
§ 3
1. Stypendium prz yznawane jest na wnios ek Klubu Sportowego lub Stowarz yszenia
Kultury Fiz ycznej, mających siedzibę na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego, których członkiem jest kandydat do st ypendium.
2. Z inicjat ywą prz yznania st ypendiów może wystąpić równie ż:
1) Marszałek Województwa lub Członek Zarządu właściwy do spraw sportu,
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2) Przewodniczący Sejmiku Województwa,
3) Przewodniczący komisji Sejmiku właściwej do spraw sportu.
§ 4
1. Wniosek o prz yznanie st ypendiów winien zawierać w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

dane dot yczące wnio skodawcy,
dane osobowe kandydata do st ypendium,
informacje o istotnych osiągnięciach sportowych,
opinię trenera prowadzącego zawodnika lub trenera kadry wojewódzkiej,
opinię odpowiedniego Klubu Sportowego lub Stowarz yszenia Kultury Fiz ycznej,

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 2 do uchwał y Nr
XXXVIII/945/09 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 21 września
2009 roku.
3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest Marszałek Województwa lub inny podmiot
wymieniony w § 3 ust. 2, nie jest konieczne zasięgnięcie opinii trenera
prowadzącego zawodnika, trenera kadry wojewódzkiej, Klubu Sportowego lub
Stowarz yszenia Kultury Fiz ycznej.
§ 5
1. Wnioski Klubu Sportowego lub Stowarz yszenia Kultury Fiz ycznej w sprawie
prz yznania st ypendiów składane są Zarządowi za pośrednictwem właściwego
Departamentu Urzędu Marszałkow skiego w Toruniu w terminie do 15 grudnia
każdego roku na rok następny.
2. W s ytuacjach wyjątkowych podmiot y wymienione w § 3 ust.2, uprawnione do
złożenia wniosku o st ypendium, mogą to ucz ynić w trakcie roku bieżącego, z
pominięciem wymogu określonego w ust. 1.
3. Obsługę organizacyjną związaną z prz yznawaniem st ypendiów zapewnia
Departament właściwy do spr aw sportu
i kultury fizycznej, a finansową
Departament właści wy do spraw finansowych Urzędu Marszałkowskiego
w
Toruniu.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku, wnioskodawca
zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 10 dni. Nie dotrz ymanie tego
terminu spowoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia.
§ 6
1. Stypendium może być prz yznane w danym roku budżetowym t ylko jede n raz tej
samej osobie.
2. Stypendium prz yz nawane jest na okres 10 miesięcy tj. od lutego do listopada.
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§ 7
1. Zarząd po zasięgnięciu opinii właściwego Klubu Sportowego lub Stow arz yszenia
Kultury Fiz ycznej, może pozbawić zawodnika st ypendium w prz ypadkach, gdy
zawodnik:
1) stał się trwale niezdolny do startów i treningów wskutek orzeczenia lekarskiego
lub ich zaprzestał w sposób ciągł y z innych powodów,
2) został zdyskwalifikowany lub pozb awiony praw zawodnika,
3) przestał być członkiem Klubu Sportowego lub Stowarz yszenia Kultury Fiz ycznej
mającego siedzibę i działającego na tereni e Województwa Kujawsko –
Pomorskiego,
4) został skreślony z kadry narodowej lub reprezentacji Polski, o ile nie spełnia
kryterium określonego w § 1, ust. 1 pkt 3 lub 4,
5) zachował się nagannie naruszając zasady współż ycia społecznego lub ogólnie
prz yjęte norm y obyczajowe.
§ 8
Zarząd może wstrz ymać wypłatę st ypendium w prz ypadkach, gdy zawo dnik zaprzestał
czasowo startów lub treningów z prz ycz yn innych niż dyskwalifikacja lub inna kara.
§ 9
1. Środki na wypłat y stypendiów zostaną przekazane właściwym Klubom Sportowym
lub Stowarz yszeniom Kultury Fiz ycznej w ratach miesięcznych na podstawie
zawartej umowy w terminie do 10 d nia każdego miesiąca.
2. Klub Sportowy lub Stowarz yszenie Kultury Fiz ycznej, o którym mowa w ust. 1,
dokonuje co miesiąc wypłat y st ypendium właściwym zawodnikom, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wpł ywu środków na konto.
3. Klub Sportowy lub Stowarz yszenie Kultury Fiz ycznej, o których mowa w ust. 1, są
zobowiązane przesyłać Zarządowi w ciągu miesiąca po zakończeniu każdego
kwartału informację merytoryczną o procesie szkolenia oraz uz yskanych
osiągnięciach poszczególnych zawodników - st ypendystów.
4. Klub Sportowy lub Stowarz yszenie Kultury Fiz ycznej, o których mowa w ust.1, są
zobowiązane przesył ać Zarządowi zbiorcze rozliczenie zawierające zestawienie
kopii dokumentów potwierdzające dokonanie wypłat, poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawn ioną do reprezentowania Klubu Sportowego lub
Stowarz yszenia Kultury Fiz ycznej, na zasadach określonych w umowie.
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