Załącznik do Uchwały Nr XLIV/1059/ 2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. (zmieniony Uchwałą Nr VII/81/2019 z dnia                16 kwietnia 2019 r.)



Regulamin przyznawania i Pozbawiania stypendium sportowego za osiągnięcie znaczących wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

§ 1.
1. Stypendium sportowe ma na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych, zwanych dalej „zawodnikami”, szczególnie uzdolnionych sportowo, którzy:
1) są mieszkańcami miasta Bielska-Białej w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
2)  spełniają warunki, o których mowa w § 3 ust. 1-3,
3)  nie otrzymują stypendium sportowego od innej jednostki samorządu terytorialnego.  
2.  Stypendium sportowe nie może być przyznane mieszkańcowi miasta Bielska-Białej uprawiającemu w innej gminie dyscyplinę sportu, której sekcja działa na terenie miasta Bielska-Białej.
§ 2.
1. Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia uzależnione są od możliwości        budżetowych Miasta Bielska-Białej.
  2. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bielska-Białej w formie zarządzenia, po uzyskaniu opinii  Komisji ds. Stypendiów Sportowych.
3.  Komisję ds. Stypendiów Sportowych powołuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.
4. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust.1, liczbę i wysokość stypendiów ustala się na podstawie  kryteriów oceny wniosków stypendialnych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 3.
1.	Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, za uzyskanie znaczącego wyniku sportowego, tj. miejsca I – III,  w następujących zawodach:
1)  Igrzyska Olimpijskie oraz Igrzyska Paraolimpijskie,
2)  Mistrzostwa Świata,
3)  Mistrzostwa Europy,
4)  Mistrzostwa Polski organizowane przez polskie związki sportowe,
5)  Uniwersjada,
     a także za powołanie do kadry narodowej.
2. (uchylony).
Zawodnik może otrzymać stypendium, jeśli w zawodach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5,                       w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 6 zawodników, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg.
	W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku w jednej kategorii wiekowej dwóch lub więcej znaczących wyników sportowych w tej samej dyscyplinie sportu, stypendium może być przyznane za najwyższe osiągnięcie uzyskane w danej kategorii wiekowej.
§ 4.
1. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.
2. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego lub w okresach półrocznych, od     stycznia do czerwca i od lipca do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Stypendium może być przyznane także na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok     kalendarzowy.
4.  Stypendium wypłacane jest co miesiąc, przelewem na konto stypendysty. 
§ 5.
1.	Z wnioskiem o przyznanie stypendium – zwanym dalej „wnioskiem”, do Prezydenta Miasta Bielska-Białej wystąpić mogą:
  1)	 zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
  2)	 Komisja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej właściwa ds. kultury fizycznej,
  3)  klub sportowy, w którym  dany zawodnik jest zrzeszony,
  4)	 rektorzy wyższych uczelni,
  5)  dyrektorzy szkół,
  6)  pełnoletni zawodnik, w przypadku zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych,
  7) przedstawiciel ustawowy małoletniego zawodnika w przypadku zawodników niezrzeszonych               w klubach sportowych.
2.	Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3.	Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
4. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o osiągnięciach sportowych zawodnika, o których                                mowa w § 3 ust. 1, wystawione przez właściwy polski związek sportowy. 
5.	W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1, wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.  
6.	(uchylony).
7. (uchylony).   
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku Prezydent Miasta Bielska-Białej wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
1)  pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
2)  nieusunięcia braków formalnych  wniosku w terminie określonym w ust. 8,
3)  stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku lub załączonej dokumentacji.
§ 6.
1.	Prezydent Miasta Bielska-Białej – w formie zarządzenia - pozbawia zawodnika stypendium,                  z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 5 ust.1, w następujących przypadkach:
  1)  przestał być mieszkańcem miasta Bielska-Białej, 
  2)  utracił status zawodnika, 
  3)  zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,
  4) zaprzestał uprawiania sportu, został zdyskwalifikowany lub nałożono na niego karę       dyscyplinarną decyzją właściwego organu,
  5)  został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
  6) odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem  polskiego związku sportowego), 
  7) (uchylony),
  8) 	utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, z zastrzeżeniem ust. 2,
  9) 	(uchylony),
10) otrzymał stypendium sportowe z innej jednostki samorządu terytorialnego.
2.	Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące. 
3. Stypendysta lub podmiot, który jest wnioskodawcą  są zobowiązani niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wszelkich okolicznościach uzasadniających pozbawienie  zawodnika stypendium.
§ 7.
Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawierana przez Miasto Bielsko-Biała z zawodnikiem, określająca szczegółowe warunki wypłaty oraz pozbawienia stypendium.  

