
Uchwała Nr XXIV/171/08

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 5 grudnia 2008r. 

w  sprawie  przyznawania  uczniom  stypendium  za  osiągnięcia  wysokich  wyników

sportowych 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.8 i art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o

samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ), art.22

ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007r. Nr 226,

poz.1675 z późn. zm.)  oraz art.35 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie

kwalifikowanym                    ( Dz. U. Nr 155, poz.1298 z późn. zm. ) Rada Powiatu

uchwala co następuje:

§1.

Przyjmuje  się  regulamin  stypendium Starosty  Pułtuskiego  w  dziedzinie  kultury

fizycznej                i sportu oraz warunki i sposób ich przyznawania uczniom szkół

ponadgimnazjalnych              dla których powiat jest organem prowadzącym,

zwany dalej Regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały. 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie  14  dni  od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 

/-/

inż. Czesław Czerski



Załącznik do 
Uchwały Nr XXIV/171/08
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 5 grudnia 2008r. 

Regulamin przyznawania stypendium Starosty Pułtuskiego

§1.

1. Regulamin określa wysokość oraz zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania,

wstrzymywania  i  cofania  stypendiów za  osiągnięcia  wysokich  wyników sportowych z

uwzględnieniem  obowiązków  zawodnika  pobierającego  stypendium  oraz  skutków  ich

niewykonania.

2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat

jest  organem  prowadzącym,  zameldowanych  na  pobyt  stały  na  terenie  powiatu

pułtuskiego.

3. Uczeń  powinien  być zawodnikiem i  członkiem klubu  sportowego w którym uprawia

dyscypliny sportu określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18

stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać

polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na

tworzenie polskich związków sportowych ( Dz. U. Nr 8 poz. 67 z późn. zm.).

4. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje dyrektorom szkół.

5. Zgłoszenia  kandydatów  przyjmowane  są  przez  sekretariat  Starostwa  Powiatowego  w

Pułtusku

§2.

1. Stypendium  za  osiągnięcia  sportowe  może  być  przyznane  uczniowi,  który  uzyskał

wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie  sportowym  na  szczeblu  krajowym  lub  co

najmniej  międzywojewódzkim  lub  osiągnął  wysoki  wynik  sportowy o  niewymiernym

charakterze ( niezwykle rzadkie dokonanie sportowe ).

2. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy klub, związek sportowy

lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.

§3.

O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po

ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.



§4.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie corocznie określana w

uchwale budżetowej.

2. Środki przeznaczone na stypendia nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym wygasają z

upływem roku budżetowego

3. Planowana wysokość środków przeznaczonych na stypendia określona w ust.1 zabezpieczana

jest corocznie w rezerwie celowej.

4. Stypendia  przyznane  uczniowi  zwiększają  budżet  jednostki  a  ich  wypłata  następuje  w

jednostce  w  której  jest  uczniem,  po  dokonaniu  podziału  rezerwy  celowej  przez  Zarząd

Powiatu.

5. Wysokość stypendiów w ciągu roku określa każdorazowo Zarząd Powiatu Pułtuskiego.

6. Stypendium  może  być  przyznane  na  okres  od  3  do  6  miesięcy  i  wypłacane  w  okresach

miesięcznych: wrzesień - luty oraz marzec - sierpień.

§5.

1. Wniosek o przyznanie stypendium za  osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy wraz z

opinią  do  dyrektora  szkoły.  Dyrektorzy  szkół  składają  wnioski  o stypendium  do  Starosty

Pułtuskiego.

2. Wnioski składa się w terminach do 31 stycznia i do 30 czerwca każdego roku.

§6.

1. Zgłaszający  powinien  wypełnić  formularz  wniosku  o  przyznanie  stypendium,  który

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) opinię rady pedagogicznej szkoły,

2)  uwierzytelnione  kopie  dokumentów  potwierdzających  konkretne  osiągnięcia  sportowe

kandydata w danym roku,

3) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o dacie zameldowania ucznia na pobyt stały na

terenie powiatu pułtuskiego.

3. Wnioski  niekompletne,  niewłaściwie  wypełnione  lub  złożone  po  terminie  nie  będą

rozpatrywane.

§7.

1. Stypendia po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną przyznaje Starosta Pułtuski.

2. Komisja Stypendialna powołana jest przez Starostę Pułtuskiego w składzie:

a) wicestarosta pułtuski jako przewodniczący.



b) przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Pułtusku,

c) przedstawiciel Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Pułtusku.

3. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej przewodniczący.

§8.

O przyznaniu stypendium Starosta zawiadamia zainteresowanego ucznia i dyrektora szkoły, do której

uczęszcza.

§ 9.

1. Uczniowi można wstrzymać lub pozbawić go stypendium. 

2. Uczniowi wstrzymuję się stypendium w  sytuacji, gdy:

a) zaniedbuje realizację obowiązków ucznia,

b) został zawieszony w prawach zawodnika.

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się uczniowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania.

4. Ucznia pozbawia się stypendium w sytuacji, gdy:

a) przestał spełniać wymagania określone w §1 ust.2 Regulaminu,

b) zaprzestał uprawniania sportu,

c) utracił status zawodnika,

d) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno - moralne.

5. Starosta wstrzymuje lub pozbawia ucznia stypendium na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub

z własnej inicjatywy.

6. Dyrektor  szkoły  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  Starosty  o  wszelkich

okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie zawodnika stypendium.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  organ  udzielający  stypendium,  że  wstrzymanie  stypendium

nastąpiło  z  przyczyn  niezawinionych  przez  ucznia,  może  ono  być  wypłacone  za  cały  okres

wstrzymania.

§10.

Decyzję o  przyznaniu  stypendium Starosta  wręcza  w czasie  sesji  Rady Powiatu  w Pułtusku  lub

podczas innych uroczystości o charakterze powiatowym.

§11.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostatecznie decyzję podejmuje Starosta Pułtuski. 

§12.

Stypendium  przekazane  zostanie  na  wskazany  przez  stypendystę  we  wniosku  numer  rachunku

bankowego.

§13.



Czynności organizacyjne związane z realizacją niniejszego Regulaminu wykonuje Wydział Edukacji,

Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Załącznik do Regulaminu

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY PUŁTUSKIEGO

1. Imię i nazwisko ucznia:

2. Szkoła i klasa:

3. Miejsce zameldowania ucznia:

4.Opis osiągnięć sportowych ucznia:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki:
..................................................................................................................................................................

.........................................................
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły



Załączniki:
1. Opinia Rady Pedagogicznej
2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe ucznia
3. Zaświadczenie o zameldowaniu
4. Pisemna zgoda rodziców na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek

bankowy ( w przypadku niepełnoletniego stypendysty)


