ZARZĄDZENIE Nr 45.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 12 lutego 2020 r.

PSW.423.1.2020
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród lub
wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników,
trenerów lub działaczy reprezentujących Gminę Skawina.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. 2019 poz. 506), art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1468) oraz §4 Uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w
Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i cofania oraz
obliczania wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście
i Gminie Skawina za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, zarządza się, co
następuje:
§1
Postanawia się ogłosić nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych lub nagród za
wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników, trenerów lub działaczy
reprezentujących Gminę Skawina.
§2
1. Stypendia sportowe przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
2. Stypendia sportowe przyznawane są zawodnikom, mieszkającym na stałe na terenie
Gminy Skawina lub reprezentującym stowarzyszenia kultury fizycznej lub kluby
mające siedzibę na jej terenie, posiadającym status amatora, osiągającym wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub
wojewódzkim.
3. Stypendium może być wypłacane zawodnikowi do końca roku, w którym ukończył
25 lat.
4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz nagród lub wyróżnień mogą wystąpić:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz kluby
sportowe, mające siedzibę na terenie Gminy Skawina lub zainteresowani zawodnicy
(lub rodzice/opiekunowie prawni w przypadku osób małoletnich).
5. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać co najmniej: dane osobowe
zawodnika, dokument potwierdzający przynależność zawodnika do danego
stowarzyszenia kultury fizycznej lub klubu sportowego, opis osiągnięć sportowych
zawodnika oraz dokumenty potwierdzające te osiągnięcia.
6. Podstawą obliczenia stypendium jest aktualnie obowiązujące minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1778).

§3
1. Nagrody oraz wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, biorąc pod
uwagę osiągnięty wynik sportowy i znaczenie danej dyscypliny sportu dla Gminy
Skawina.
2. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe zawodnikom,
którzy nie są objęci systemem stypendialnym, trenerom, instruktorom, działaczom
stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych z siedzibą na terenie Gminy
Skawina, a także niezrzeszonym zawodnikom, którzy nie są objęci systemem
stypendialnym, zamieszkałym na stałe w Gminie Skawina.
§4
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego określa Załącznik Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego określa Załącznik Nr
2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody można składać do 28 lutego
2020 r. (do godz. 14:30) na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy, Rynek 14,
pok. 1, w następujące dni i godziny: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek-czwartek 7.3015.30, piątek 7.30-14.30.
§5
Wnioski rozpatrzy komisja ds. stypendiów sportowych powołana odrębnym Zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
§6
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza.
§7
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz opublikowanie na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Skawinie do dnia 14 lutego 2020 r.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

