
ZARZĄDZENIE NR 352/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia i wprowadzenia wzoru umowy stypendialnej dla zawodników za wysokie wyniki 
sportowe. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 
127 poz. 857 ze zmianami); Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 
roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.831) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam i wprowadzam wzór umowy stypendialnej dla zawodników z wysokie wyniki sportowe,  która 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Zarządzenia Nr 352/2012 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

UMOWA STYPENDIALNA nr ........ 

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy : 

1) Gminą Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17, NIP: 199-00-12-987, 

reprezentowaną przez : 

Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiurę przy kontrasygnacie 

Ryszarda Patej – Skarbnika Miasta 

zwaną dalej „Gminą” 

a 

2) ........................................................................................................................................ 

zamieszkałym(-ą) ............................................................................................................. 

legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria nr........................................................ wydanym(-ą) 
przez .......................................................................................................... 

PESEL:........................................................................ 

zwanym dalej „Stypendystą" 

o treści następującej : 

Na podstawie Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania  oraz rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień. 

§ 1. Przedmiotem umowy jest stypendium sportowe przyznane Stypendyście przez Burmistrza Krapkowic za 
wysokie wyniki sportowe. 

§ 2. Stypendium przyznaje się na okres od 1 września do 31 grudnia 2012 roku. 

§ 3. 1. Przyznaje się Stypendyście …………………………………………………………… stypendium 
sportowe, zwane w dalszej części umowy stypendium, w wysokości…… zł miesięcznie brutto 
(słownie:…………………………………………………………) 

2. Kwota stypendium określona w ust. 1 wypłacana będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za dany 
miesiąc, na wskazany przez Stypendystę indywidualny rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego 
zawodnika na wskazany rachunek bankowy rodzica/prawnego 
opiekuna)…………………………………………………………… 

(nazwa banku i nr rachunku bankowego) 

§ 4. 1. W uzasadnionych przypadkach, Burmistrz Krapkowic ma prawo wstrzymać wypłacanie lub pozbawić 
zawodnika stypendium z urzędu lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 11 ust. 2 , w przypadku: 

1) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego; 

2) został zawieszony w prawach członkowskich lub zawodniczych przez klub,    stowarzyszenie, którego jest 
członkiem lub związek sportowy, którego licencję   posiada; 

3) wystąpił z klubu sportowego lub stowarzyszenia, o którym mowa w § 4 ust. 3; 

4) naruszył przepisy antydopingowe określone przez krajowe lub międzynarodowe organizacje sportowe; 
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5) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia lub został dożywotnio zdyskwalifikowany; 

6) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia; 

7) podpisał kontrakt zawodowy; 

8) otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł; 

9) przeszedł do klubu lub stowarzyszenia z siedzibą poza terenem Gminy Krapkowice; 

10) został prawomocnie skazany. 

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta   została potwierdzona 
orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej,  może 
być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych 
przypadkach przez okres sześciu miesięcy. 

§ 5. Wstrzymane stypendium z powodów wskazanych w ust. 1 przywraca się na wniosek klubu sportowego, 
stowarzyszenia, zawodnika lub opiekuna prawnego. 

§ 6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Uchwały Nr 
XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określania szczegółowych 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania  oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby 
Gminy Krapkowice. 

§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

STYPENDYSTA GMINA 

………………………….. …………………………… 
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Uzasadnienie

Przepisy na podstawie których przyznawane były stypendia sportowe, straciły  moc 4 lipca bieżącego roku 
i zachodzi konieczność podjęcia nowego wzoru umowy stypendialnej, który jest zgodny z zapisami w Uchwale 
Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku sprawie określania 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.831), w którym jest mowa, że wzór wniosku o przyznanie 
stypendium określi w drodze Zarządzenia Burmistrz Krapkowic. 

W związku z tym przyjęcie Zarządzenia jest zasadne. 

Sporządziła:  Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Małgorzata Meisner 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 7B739B63-17E9-4EB2-B98A-B534B7DE2E64. Przyjety Strona 1




