UCHWAŁA NR III/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie: stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715).
Rada Miejska w Libiążu uchwala:
§ 1. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym, Burmistrz Libiąża może przyznać nagrodę lub wyróżnienie.
2. Zawodnikom, którzy rokują osiąganie sukcesów sportowych, Burmistrz Libiąża może przyznać okresowe
stypendium sportowe.
3. Stypendium sportowe, nagrodę lub wyróżnienie Burmistrz Libiąża może przyznać również trenerom
prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.
§ 2. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia mogą składać:
1) zawodnik,
2) klub sportowy,
3) trener.
2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego przyjmowane są w okresie od 15 stycznia do 10 lutego oraz
od 1 do 15 sierpnia.
§ 3. We wniosku należy wymienić i udokumentować osiągnięcia sportowe, a w przypadku wniosku
o przyznanie stypendium sportowego program przygotowań sportowych realizowanych w trakcie pobierania
stypendium sportowego.
§ 4. 1. Burmistrz Libiąża przyznaje stypendium sportowe, nagrodę lub wyróżnienie po zasięgnięciu opinii
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Libiążu.
2. Komisja w swojej opinii uwzględnia znaczenie danego sportu dla mieszkańców gminy Libiąż i osiągane
wyniki sportowe.
§ 5. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
2. Stypendium sportowe przyznawane jest w wysokości od 200 zł do 1000 zł miesięcznie.
§ 6. 1. Burmistrz zawiera ze stypendystą umowę o stypendium.
2. Stypendysta najpóźniej na 3 dni przed wypłatą kolejnej raty stypendium składa sprawozdanie potwierdzone
przez trenera z realizacji programu przygotowań sportowych.
3. W przypadku niezłożenia sprawozdania wypłata raty stypendium ulega wstrzymaniu.
4. W sytuacji nierealizowania programu przygotowań sportowych Burmistrz Libiąża pozbawia stypendystę
stypendium i odstępuje od umowy.
§ 7. 1. Burmistrz Libiąża może przyznać jednorazową nagrodę pieniężną za osiągnięte wyniki sportowe lub za
zakwalifikowanie się do zawodów na szczeblu międzynarodowym lub krajowym o uznanym prestiżu.
2. Wysokość przyznanej nagrody nie może przekroczyć kwoty 3000 zł.
§ 8. Wyróżnienie przyznawane jest w formie dyplomów, pucharów, listów gratulacyjnych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Libiążu
Bogumiła Latko
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