
 

UMOWA STYPENDIALNA nr …............

zawarta w dniu …............................... r. w Godowie

pomiędzy:

Gminą Godów 

z siedzibą w Godowie, ul. 1 Maja 53, 

reprezentowaną przez …........................................................................,

a

…......................................................................

zamieszkałym  …..............................................................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym (lub innym dokumentem tożsamości) nr ….......................................

PESEL ….........................................................

reprezentowanym przez (w przypadku osoby nieletniej) …..................................................,  zamieszkałego

….....................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Stypendystą”

Na podstawie uchwały nr XVIII/134/12 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów

sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub

krajowym współzawodnictwie sportowym, strony ustalają co następuje: 

§ 1

1. Wójt  Gminy  Godów  przyznaje  Stypendyście  specjalne  stypendium  sportowe  na  okres  od

…........................  do  …..........................  w wysokości  ….....................  zł  brutto  (słownie:

….......................brutto)  miesięcznie.  Łączna  kwota  …...........................zł  brutto  (słownie

…..................................zł brutto 00/100). 

Płatność: dział …..........rozdział …........... § …............. 

2. Kwota stypendium sportowego przekazana zostanie do ostatniego dnia każdego miesiąca  na konto:

…............................................................., w okresie wskazanym w ust. 1.    

§ 2

1. Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu określającego szczegółowe zasady,

tryb  przyznawania  i pozbawiania  oraz  rodzaje  i  wysokość  stypendiów  sportowych,  nagród

i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, przyjętego uchwałą



nr XVIII/134/12 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie  określenia szczegółowych

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród

i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym

współzawodnictwie sportowym.

2. Stypendysta zobowiązuje się do:

1) systematycznego  uczęszczania  na  treningi  i  zajęcia  sportowe,  zgodnie  z  przedstawionym  do

wniosku programem szkolenia sportowego, 

2) reprezentowania  Gminy Godów na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego

i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego,

3) przestrzegania zapisów Regulaminu, o którym mowa w ust. 1,

4) niezwłocznego  powiadomienia  Wójta  Gminy  Godów  o  utracie  uprawnień  do  otrzymywania

stypendium zgodnie z zapisami Regulaminu, o którym mowa w pkt 3,

5) składania  Wójtowi  Gminy  Godów  informacji  o  stanie  wykonania  programu  szkoleniowego,

poświadczonych przez właściwy związek sportowy/ klub sportowy/ stowarzyszenie kultury fizycznej.

6) niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Godów o zmianie przynależności klubowej,

7) zwrotu wypłaconego stypendium w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 3 ust. 1.

§ 3

1. Wójt Gminy Godów może pozbawić stypendium sportowego w przypadku, gdy Stypendysta:

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego; 

2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, bez uzasadnienia przyczyny; 

3) zaprzestał uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia; 

4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia; 

5) jest trwale niezdolny do startów lub treningów, na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza,

uprawnionego do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo

we współzawodnictwie sportowym; 

6) został dożywotnio zdyskwalifikowany; 

7) podał nieprawidłowe lub niepełne dane we wniosku o przyznanie stypendium; 

8) pobierał z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, co stypendium sportowe z Gminy Godów,

stypendium sportowe z budżetu państwa bądź z klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub od

innych jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Cofnięcie stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,

w którym stwierdzono powstanie okoliczności wskazanych w ust. 1. 

3. Stypendium sportowe wypłacone po terminie określonym w ust. 2, a także stypendium przyznane na

podstawie nieprawidłowych danych, podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Godów:

…......................................................................................................................................................

4. Niesłusznie pobrane stypendium sportowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami

w wysokości określonej jak dla zaległości  podatkowych, naliczonymi od dnia wypłaty nienależnie

pobranego stypendium na rachunek bankowy Gminy Godów: …..........................................................

5. Decyzja  Wójta  Gminy  Godów  o  pozbawieniu  stypendium  sportowego  zostanie  doręczona

Stypendyście na piśmie.



§ 4

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  zapisy  Kodeksu  cywilnego  oraz

Regulaminu  określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość

stypendiów  sportowych,  nagród  i  wyróżnień  dla  osób  fizycznych  za  osiągnięcie  wysokich  wyników

sportowych, przyjętego uchwałą  nr XVIII/134/12 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

§ 6 

Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd

właściwy dla siedziby Wójta Gminy Godów.

§ 7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla  Stypendysty,  dwa dla  Gminy

Godów. 

Stypendysta Kontrasygnata Skarbnika Wójt Gminy Godów

….......................... …..................................... …................................


