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REGULAMIN  
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH STAROSTY LIDZBARSKIEGO 

ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH  
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM 

 
 
§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania, pozbawiania i wysokość Stypendiów 

Sportowych Starosty Lidzbarskiego. 

§ 2. Stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie  

krajowym lub międzynarodowym zwane dalej „stypendiami sportowymi” finansowane są ze 

środków budżetu Powiatu Lidzbarskiego. 

§ 3.1. Starosta Lidzbarski przyznaje stypendia sportowe zawodnikom osiągającym wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który:  

1) godnie reprezentuje Powiat Lidzbarski; 

2) posiada wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym potwierdzone przez właściwy związek sportowy, klub sportowy 

lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.  

3. Za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 

przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowych w kategorii juniorów lub 

seniorów. 

§ 4. Stypendium sportowe przyznawane jest za osiągnięcia w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku. 

§ 5. Wysokość stypendium sportowego uzależniona jest od: 

1) uprawianej dyscypliny sportowej, przy czym preferowane będą: 

a) lekkoatletyka; 

b) zapasy; 

c) tenis stołowy i ziemny; 

d) karate; 

e) pływanie; 

f) badminton; 

g) kolarstwo; 



h) łucznictwo;  

i) motocross, 

 które maja szczególne znaczenie dla Powiatu Lidzbarskiego; 

2) od miejsca zajętego w zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym. 

§ 6. Stypendium sportowe wynosi od 150 zł do 200 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 

10 miesięcy. 

§ 7.1. Stypendia sportowe przyznawane są na podstawie złożonych wniosków. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik do regulaminu. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe zawodnika; 

2) osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym; 

3) potwierdzenie osiągnięcia przez właściwy związek sportowy, klub sportowy lub 

organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych; 

4) oświadczenie kandydata wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia go po terminie; 

2) wystąpienia braków formalnych.   

§ 8. Z  wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić: 

1) klub sportowy, którym zrzeszony jest zawodnik; 

2) związki sportowe; 

3) organizacje zajmujące się sportem osób niepełnosprawnych; 

4) organizacje lub instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu      

w Powiecie Lidzbarskim; 

5) zawodnik (rodzic lub opiekun prawny, jeżeli zawodnik jest osobą niepełnoletnią).   

§ 9. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą być składane w sekretariacie 

Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim do 31 stycznia danego roku. 

§ 10.1. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniowane są przez Komisję Stypendialną 

powołaną przez Starostę Lidzbarskiego do końca lutego danego roku. 

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Lidzbarskiego – jako przewodniczący; 

2) przedstawiciel Komisji Rozwoju Społecznego Rady Powiatu Lidzbarskiego; 

3) przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego            

w Lidzbarku Warmińskim.   



3. Posiedzenie Komisji Stypendialnej  zwołuje  jej przewodniczący. 

4. Komisji Stypendialna sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują członkowie 

komisji. 

5. Wykaz zaopiniowanych wniosków wraz z propozycją wysokości stypendiów podpisuje 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej i wraz z protokołem przedkłada Staroście 

Lidzbarskiemu. 

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu wysokości stypendiów sportowych podejmuje Starosta 

Lidzbarski. 

§ 11. Stypendium wypłacane jest przez Starostę Lidzbarskiego w ratach miesięcznych do    

15-go każdego miesiąca, na rachunek bankowy stypendysty. 

§ 12. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez 

cały czas pobierania stypendium. 

§ 13. Stypendysta oraz organ wnioskujący wymieniony w § 8 zobowiązany jest do 

informowania Starosty Lidzbarskiego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo 

pobierania stypendium sportowego. 

§ 14. Stypendium sportowe wstrzymuje się stypendyście w następujących przypadkach: 

1) zaniedbuje realizację planu startów i przygotowań; 

2) jest czasowo niezdolny do startów lub treningów; 

3) został zawieszony w prawach zawodnika; 

4) odmówił udziału w zawodach sportowych.  

§ 15. Przyznane stypendium sportowe cofa się jeżeli stypendysta: 

1) utracił stalą zdolność do uprawiania sportu; 

2) z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub  treningów; 

3) został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika; 

4) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym zasadami współżycia 

społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Powiatu 

Lidzbarskiego lub klubu sportowego; 

5) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającą 

odmowę; 

§ 16.1. Starosta Lidzbarski wstrzymuje lub cofa stypendium sportowe na uzasadniony 

wniosek wnioskodawcy lub własnej inicjatywy. 

2. O wstrzymaniu albo cofnięciu stypendium sportowego Starosta Lidzbarski informuje 

pisemnie wnioskodawcę. 



 § 17. Starosta Lidzbarski wznawia wypłatę stypendium sportowego po ustaniu przesłanek 

określonych  w § 14, od najbliższego terminu płatności.    

§ 18. Informacje o przyznanych stypendiach sportowych podaje się do publicznej 

wiadomości.  

§ 19. Obsługę Komisji Stypendialnej zapewnia Wydział Oświaty, Kultury i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.  

 
 

 
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. 


