Projekt
UCHWAŁA NR LII/437/2018
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 31. pkt 1 i 3
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) Rada
Miejska w Siechnicach uchwala co następuje:
§1.1. Celem wspierania uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży z tereny Gminy Siechnice, jako
wyraz uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu
oraz forma pomocy dla podniesienia poziomu wykształcenia, ustanawia się okresowe stypendia
sportowe za dany rok szkolny szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice, zwane
dalej stypendiami.
2. Zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich wysokość określa
niniejsza uchwała.
§2. O stypendium sportowe ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych
w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice
i posiadający udokumentowane osiągnięcia sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany
rok szkolny.
§3.1. Stypendia przyznawane są za indywidualne oraz drużynowe osiągnięcia sportowe.
2. Uczeń może ubiegać się w danym roku szkolnym wyłącznie o jedno stypendium sportowe
w określonej dyscyplinie sportowej.
§4. Uczniowi ubiegającemu się o stypendium sportowe przyznaje się następujące punkty:
1) za osiągnięte w danym roku szkolnym miejsce w zawodach sportowych, olimpiadach itp.
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2) za średnią ocen na świadectwie szkolnym za dany rok szkolny:
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§ 5.1. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
składać może rodzic lub prawny opiekun ucznia.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez szkołę);
2) kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za dany rok szkolny
z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy.
3.Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Siechnicach w terminie do 7 września danego roku.
4.Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą oceniane i pozostaną bez
rozpatrzenia.
5.Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.
6.Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania stypendium.
§ 6.1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez
Burmistrza w drodze zarządzenia, zwana dalej Komisją.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzi:
1) trzech członków Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
w Siechnicach;
2) trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
3) jeden dyrektor ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Siechnice.

3. Komisja opiniując wnioski o przyznanie stypendium, bierze pod uwagę:
1) osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
2) średnią ocen na świadectwie szkolnym;
3) opinię
trenera/nauczyciela
wychowania
fizycznego,
klubu
sportowego,
wychowawcy/dyrektora szkoły.
4. Komisja przyznaje każdemu wnioskowi określoną liczbę punktów, zgodnie z zasadami
określonymi w § 4 pkt 1 i 2.
5. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół wraz z rekomendacją kandydatów do
przyznania stypendium, który przekazywany jest Burmistrzowi.
§7.1. Liczbę stypendiów na każdy nowy rok szkolny ustala Burmistrz Siechnic w ramach
środków finansowych określonych w uchwale budżetowej w danym roku oraz środków
planowanych na przyszły rok budżetowy.
2. Decyzję o przyznaniu i pozbawieniu stypendium podejmuje Burmistrz Siechnic.
3. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy w roku szkolnym tj. od września do czerwca
i wypłaca się w ratach miesięcznych.
4. Stypendium przyznaje się uczniom, którzy uzyskali w kolejności najwyższą liczbę punktów.
5. Wysokość stypendium sportowego wynosi:
1) dla uczniów klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 200 zł;
2) dla uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych 250 zł.
6. Stypendysta zobowiązuje się do promocji Gminy Siechnice poprzez umieszczenie herbu
Gminy Siechnice na swojej garderobie sportowej, o ile nie sprzeciwiają się temu inne okoliczności
wynikające z wcześniej zawartych umów.
7. Informację o przyznaniu stypendium umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Siechnicach oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 8. 1. Uczeń zostaje pozbawiony stypendium w przypadku gdy:
1) został zawieszony w prawach zawodnika;
2) nie realizuje obowiązku szkolnego;
3) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami norm
społecznych naraził dobre imię szkoły lub klubu sportowego.
2. Pozbawienie ucznia stypendium sportowego dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły lub
klubu sportowego.
§ 9. Traci moc uchwała nr LXIII/383/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium
sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1463 z późn.zm.) Rada Miejska w Siechnicach może podjąć uchwałę w sprawie zasad udzielania
stypendium sportowego za osiągnięcia i wyniki sportowe.
Kryteria przyznawania tego stypendium stwarzają warunki do tego, aby stypendia
sportowe trafiały do najbardziej utalentowanych sportowo uczniów, osiągających rezultaty na
wysokim poziomie w swoich kategoriach wiekowych.

