
Załącznik Nr 1  

do Uchwały  

z dnia  2011 r.  

Rady Miejskiej w Mikołajkach  

 

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowych zawodnikom reprezentującym Gminę Mikołajki, którzy osiągają wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym. 

 

I Zasady ogólne 

 

1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom posiadającym licencję zawodnika oraz nie 

posiadającym licencji zawodnika za osiąganie wybitnych wyników sportowych w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

2. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować kluby sportowe działające wyłącznie na 

terenie Gminy Mikołajki i reprezentujące Gminę  Mikołajki na arenie krajowej i międzynarodowej. 

 

3. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Mikołajki na czas określony tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 

każdego roku, który uznaje się za okres rozliczeniowy. 

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. za osiągnięcie rekordowego wyniku sportowego – 

Burmistrz Mikołajek może przyznać stypendium w innym okresie. 

 

5. Wysokość stypendium określa Burmistrz Miasta Mikołajki. 

 

II Tryb przyznawania stypendium 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w 

Mikołajkach do dnia 31 stycznia każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

 

2. Burmistrz Miasta uwzględniając złożone wnioski, ustala w terminie do dnia 28 lutego każdego roku 

listę zawodników, którym przyznano stypendium i określa jego wysokość. 

 

3. Środki finansowe przekazuje się klubowi na podstawie zawartego porozumienia.  

 

4. Podstawowym kryterium przyznawania i ustalania wysokości stypendium jest reprezentowany 

poziom sportowy. 

 

III  Wstrzymywanie, cofanie i zwrot stypendium 

 

1. W trakcie pobierania stypendium zawodnik zobowiązany jest do: 

 

1) reprezentowania barw Gminy Mikołajki; 

 

2)realizacji programu przygotowań sportowych; 



 

3)utrzymywania poziomu sportowego gwarantującego udział w mistrzostwach Europy lub świata. 

 

2. Wnioskodawca ma obowiązek informowania Burmistrza Mikołajek o wszelkich zakłóceniach 

związanych z realizacją wymogów określonych w ust.1, a także o wynikach sportowych osiąganych przez 

zawodnika w okresie pobierania stypendium. 

 

3. W przypadku: 

 

1)obniżenia poziomu sportowego; 

 

2)zaprzestania realizacji programu przygotowań sportowych 

 

- przyznane zawodnikowi stypendium może zostać wstrzymane aż do czasu ustania wyżej 

wymienionych przyczyn. 

 

4. W przypadku: 

 

1) odstąpienia przez zawodnika od reprezentowania Gminy Mikołajki; 

 

2) całkowitego zaprzestania uprawiania sportu przez zawodnika 

 

- przyznane zawodnikowi stypendium podlega zwrotowi /zwrot stypendium rozpoczyna się od 

transzy w trakcie której, nastąpił w/w przypadek/. 

-  

5. W przypadku, gdy stypendium sportowe zostało przyznane na podstawie fałszywych informacji 

dostarczonych do Burmistrza Mikołajek przyznane zawodnikowi stypendium podlega cofnięciu za cały 

okres rozliczeniowy /wszystkie przelane transze stypendium/.Transze jeszcze nie przelane ulegają 

wstrzymaniu. 

 

6. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została 

stwierdzona orzeczeniem wydanym przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską w Olsztynie może 

być wypłacane stypendium przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Po tym okresie o kontynuacji 

wypłacania stypendium decyduje Burmistrz Miasta. 

 

7. W przypadku zakończenia przez zawodnika kariery sportowej ze względów zdrowotnych w trakcie 

trwania umowy stypendialnej zostaje on zwolniony z obowiązku zwrotu pobranego stypendium 

(niezdolność do uprawiania sportu musi zostać potwierdzona przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-

Lekarską). 

 


