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Szczegółow e zasady określające tryb przyznaw ania i pozbaw iania
oraz rodzaje i w ysokości stypendiów sportow ych dla osób
fizycznych za osiągnięte w yniki sportow e .
§ 1
1. Zarząd Województwa Kujawsko –Pomorskiego (zwany dalej„Zarządem”)
może przyznad stypen diq sportowe (zwane dalej „stypendiami”)
w kategoriach młodzieżowych osobom fizycznym (zwanym dalej
„zawodnikami”) reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe
Województwa Kujawsko–Pomorskiego, osiągającym wysokie wyniki
sportowe w międzynar odowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub
systemem sportu młodzieżowego , którzy spełniają co najmniej jedno
z następujących kryteriów:
1) zdobyli medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk
Olimpijskich Młodzieży,
2) reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach
Europy lub Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży ,
3) zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych
Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski Juniorów,
4) zdobyli złoty medal indywidualnie albo medal w zespołowych
grach sportowych podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
5) byli uczestnikami Igrzysk Paraolim pijskich, Mistrzostw Świata,
Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski
w sportach osób niepełnosprawnych.
2. W sytuacjach wyjątkowych
Zarząd może przyznad stypendia
w kategoriach młodzieżowyc h zawodnikom w dyscyplinach nie objętych
programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego .
3. Osiągnięcia, o których mowa w niniejszym paragrafie winny dotyczyd
minionego roku kalendarzowego.
4. Zawodnik mający otrzymad stypendium powinien wyróżniad się
nienaganną postawą etyczną, a także prz estrzegad obowiązujące
przepisy prawne, w tym sportowe.
§2
Wysokośd stypendium dla zawodników w dyscyplinach objętych programem
igrzysk olimpijskich lub systemem współzawodnictwa spor tu dzieci
i młodzieży wynosi do 380 zł, a w sytuacjach, o których mowa w § 1 ust. 2
wynosi do 250 zł miesięcznie.
§3
1. Stypendium przyznawane jest na wnios ek Klubu Sportowego lub innego
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, będących osobami prawnymi,
mającymi swoje siedziby na terenie Województwa Kujawsko
-Pomorskiego, których członkiem jest kandydat do stypendium.
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2. Z inicjatywą przyznania stypendiów może wystąpid również
1) Marszałek Województwa lub Członek Zarządu właściwy do spraw
sportu,
2) Przewodniczący Sejmiku Województwa,
3) Przewodniczący komisji Sejmiku właściwej do spraw sportu.
§4
1. Wniosek o przyznanie stypendiów win ien zawierad w szczególności:
1)
2)
3)
4)

dane dotyczące wnioskodawcy,
dane osobowe kandydata do stypendium,
informacje o istotnych osiągnięciach sportowych,
opinię trenera prowadzącego zawodnika lub trenera kadry
wojewódzkiej,
5) opinię członka Zarządu Klubu Sportoweg o lub innego Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 2 do uchwały
Nr VI/110/11 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia
21 marca 2011 roku.
3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest Marszałek Woj ewództwa lub inny
podmiot wymieniony w § 3 ust. 2, nie jest konieczne zasięgnięcie opinii
trenera prowadzącego zawodnika, trenera kadry wojewódzkiej, Klubu
Sportowego lub innego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.
§5
1. Wnioski Klubu Sportowego lub innego Sto warzyszenia Kultury Fizycznej
w sprawie przyznani a stypendiów składane są wraz z załącznikami
określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Zarządowi
za pośrednictwem właściwego Departamentu Urzędu Marszałkow skiego
w Toruniu w terminie do 20 grudnia każdego roku na rok następny,
z zastrzeżeniem, iż w roku 2011 wnioski o stypendia za osiągnięcia w
roku 2010 winny byd złożone do 29 kwietnia 2011 r.
2. W sytuacjach wyjątkowych podmioty wymienione w § 3 ust.2,
uprawnione do złożenia wni osku o stypendium, mogą to uczynid
w trakcie roku bieżącego, z pominięciem wymogu określonego w ust. 1.
3. Obsługę organizacyjną związa ną z przyznawaniem stypendiów zapewnia
Departament właściwy do spraw sportu i kultury fizycznej, a finansową
Departament właściwy do spraw finansowych Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku,
wnioskodawca zostanie wezwa ny do ich usunięcia w terminie 10 dni.
Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku b ez
rozpatrzenia.

§6
1. Stypendium może byd przyznane w danym roku budżetowym tylko jede n
raz tej samej osobie.
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2. Stypendium przyz nawane jest na okres 10 miesięcy tj. od lutego do
listopada, za wyjątkiem roku 2011 w którym stypendia przyznawane
będą na okres 7 miesięcy tj. od maja do listopada.
3. Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego w sprawie
przyznania stypendiów nie stosuje się trybu odwoławczego.
§7
1. Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek innego uprawnionego
podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub 2, po zasięgnięciu opinii
właściwego Klubu Sportowego lub Stow arzyszenia Kultury Fizycznej,
może pozbawid stypendium w przypadkach, gdy zawodnik:
1) stał się trwale niezdolny do startów i treningów wskutek orzeczenia
lekarskiego lub ich zaprzestał w sposób ciągły z innych powodów,
2) odmówił udziału w zawodach ujętych w programie szkolenia
sportowego w danym roku kalendarzowym z przyczyn innych niż
zdrowotne,
3) został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
4) przestał byd członkiem Klubu Sportowego lub innego Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej mającego siedzibę i działającego na tereni e
Województwa Kujawsko –Pomorskiego,
5) zachował się nagannie naruszając zasady współżycia społecznego lub
ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
§8
1. Środki na wypłaty stypendiów zostaną przekazane właściwym Klubom
Sportowym lub Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej w ratach
miesięcznych na podstawie zawartej umowy w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca.
2. Klub Sportowy lub Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, o k tórym mowa
w ust. 1, dokonuje co miesiąc wypłaty stypendium właściwym
zawodnikom, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpływu środków na
konto.
3. Klub Sportowy lub Stowarzyszenie Kultury F izycznej, o których mowa
w ust.1, są zobowiązane przesyład Zarządowi w ciągu miesiąca po
zakooczeniu każdego kwartału informację merytoryczną o procesie
szkolenia oraz uzyskanych osiągnięciach poszczególnych zawodników
- stypendystów.
4. Klub Sportowy lub Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, o których mowa
w ust.1, są zobowiązane przesyład Zarządowi zbiorcze rozliczenie
zawierające zestawienie kopii dokumentów potwierdzające dokonanie
wypłat, poświadczone za zgodnośd z orygi nałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Klubu Sportowego lub innego
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej , na zasadach określonych w umowie.
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