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Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych.  
 
 

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Kartuskiego może przyznać stypendia sportowe zwane dalej 

„stypendiami”, czynnym zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku.  

2. Wnioski o przyznanie stypendium opiniowane są przez Komisję Stypendialną powołaną 

przez Zarząd Powiatu Kartuskiego.  

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:  

1)   trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Kartuskiego, 

2)  dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Kartuskiego.  

4.  Przewodniczącego Komisji Stypendialnej wskazuje Zarząd Powiatu Kartuskiego.  

5. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący.  

6. Komisja Stypendialna sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują członkowie 

Komisji. 

7.Wykaz zaopiniowanych wniosków wraz z propozycją wysokości stypendiów podpisuje 

Przewodniczący Komisji i wraz z protokołem przedkłada Zarządowi Powiatu Kartuskiego.  

8.Komisja działa nieodpłatnie. 

§ 2. 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów Zarząd Powiatu Kartuskiego podejmuje w formie 

uchwały, w której określa wysokość oraz okres na jaki stypendium zostało przyznane.  

2. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi: 

1)  do kwoty 1500  złotych brutto dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, 

Mistrzostw Europy i członków kadry olimpijskiej, 

2)  do kwoty 1000 złotych brutto dla medalistów Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży, zawodników kadry narodowej, zawodników najwyższej klasy rozgrywkowej  

w danej dyscyplinie sportowej,  

3. Stypendium ma charakter uznaniowy i motywacyjny.  

4.Stypendium wypłacane jest przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach w ramach środków 

określonych w budżecie na dany rok kalendarzowy w dziale - kultura fizyczna.  

 

§ 3. 1. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę sportu we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przesz polski związek sportowy lub 

podmioty działające z jego upoważnienia albo dyscyplinę w sportach osób 

niepełnosprawnych, będącemu mieszkańcem powiatu kartuskiego.     

2. Stypendium wypłacane jest dwa razy w ciągu roku na podstawie umowy i może być 

przyznane na okres do 12 miesięcy. 

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: 

1)  klub sportowy, 

2)  stowarzyszenie kultury fizycznej. 
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4. Termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego Starosta Kartuski 

ogłasza jeden raz w roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz na 

stronie internetowej Powiatu Kartuskiego. 

5.  W sytuacja szczególnych Zarząd Powiatu Kartuskiego może wyznaczyć dodatkowy termin 

na składanie wniosków. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć osobiście, drogą pocztową lub kurierską 

do Starostwa Powiatowego w Kartuzach lub do Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Kartuzach, w terminie określonym w ogłoszeniu.  

7. W przypadku wniosków wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do 

Starostwa Powiatowego w Kartuzach lub do Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Kartuzach.  

8. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi integralną część załącznika do uchwały.  

9. O przyznaniu stypendium informuje się pisemnie zawodnika oraz wnioskodawcę 

stypendium.  

§ 4. 1. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez   

             cały czas pobierania stypendium.  

      2. Stypendysta oraz wnioskodawca zobowiązani są do informowania organu                     

przyznającego stypendium o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo pobierania   

stypendium w szczególności o:  

1)   utracie zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,  

2)   zawieszeniu w prawach zawodnika, 

3)   zakończeniu kariery sportowej, 

4)   odmówieniu udziału w zawodach, 

5)   zmianie miejsca zamieszkania poza powiatem kartuskim.  

 

§ 5. 1 Zarząd Powiatu Kartuskiego, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, może pozbawić 

zawodnika stypendium w przypadku stwierdzenie okoliczności, określonych w § 4 ust. 2, 

mających wpływ na pobieranie stypendium. 

2. Pozbawia się stypendystę prawa do stypendium również w przypadku, gdy swoim 

nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub 

ogólnie przyjętymi obyczajami, naruszył dobre imię Powiatu lub klubu sportowego.  

3. Utrata prawa do pobierania stypendium sportowego zaczyna obowiązywać począwszy od 

miesiąca, w którym powstały okoliczności stanowiące podstawę jego pozbawienia. 

4. O pozbawieniu stypendium powiadamia się pisemnie stypendystę i wnioskodawcę, 

wzywając jednocześnie stypendystę do zwrotu stypendium wypłaconego, co do którego 

utracił prawo do jego pobierania.  

 

 
 
 
 
 

  
 
 


