
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/109/11

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 29 grudnia 2011 roku

UMOWA Nr  …./2012
zawarta w dniu ..................

w Aleksandrowie Kujawskim

pomiędzy:  Gminą  Miejską  Aleksandrów  Kujawski  ul.  Słowackiego  8,  87-700  Aleksandrów 

Kujawski reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta – dr Andrzeja Cieślę

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy –  Marioli Nowakowskiej

zwaną dalej Udzielającym Stypendium,

a  ..…................................zamieszkałym....................................................................................... 

legitymujący się dowodem osobistym..................................., PESEL …...................................

zwanym dalej Zawodnikiem,

zawarto umowę następującej treści:

Umowa  zawarta  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  uchwale  Nr  XIII/109/11  Rady  Miejskiej 
Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzajów i  wysokości  stypendiów sportowych,  nagród i 
wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

§1  1.  Zawodnik  potwierdza,  iż  znane  mu  są  warunki  przyznawania  stypendium  sportowego 
określone uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie szczegółowych zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, i oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi określone 
w ww. uchwale warunkujące przyznanie stypendium sportowego.
2.  Zawodnik  oświadcza,  iż  program  przygotowań,  w  związku  z  którym  uzyskuje  stypendium 
obejmuje okres od .... do.......

§2  1.  Udzielający  Stypendium oświadcza,  iż  zawodnikowi  przyznano  stypendium  sportowe 
w kwocie miesięcznej ....... brutto (słownie: .........), na czas od dnia ..........r. do dnia................r., na 
podstawie wniosku z dnia .......... złożonego przez ..................

2. Kwota Stypendium określona w ust.1 wypłacana będzie do dnia 28-go każdego miesiąca na 
rachunek bankowy zawodnika w ...............  nr ..............

3. Przyznane stypendium nie podlega waloryzacji.

§3 1. Stypendium wstrzymuje się po stwierdzeniu, że zawodnik:
1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego;
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez macierzysty klub sportowy;
3) wystąpił z klubu sportowego lub stowarzyszenia, którego był członkiem. 



2.  Wstrzymane  stypendium wypłaca  się  zawodnikowi,  po  ustaniu  przyczyn  jego  wstrzymania, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
3.  W przypadku stwierdzenia,  iż  wstrzymanie stypendium nastąpiło  z  przyczyn niezawinionych 
przez zawodnika, stypendium może być wypłacone także za cały okres wstrzymania.

§4 1. Stypendium pozbawia się po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania:
1) naruszył  przypisy  antydopingowe  określone  przez  krajowe  lub  międzynarodowe 

organizacje sportowe,
2) zaprzestał  uprawiania  sportu  objętego  programem  szkolenia  lub  został  dożywotnio 

zdyskwalifikowany, 
3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
4) podpisał  kontrakt,  na  podstawie  umowy o  pracę  lub  umowy cywilno  –  prawnej  w 

związku    z uprawianą dyscypliną sportową,
5) otrzymał stypendium sportowe z innych źródeł,
6) przeszedł do klubu lub stowarzyszenia z siedzibą poza terenem gminy miejskiej i nie jest 

zameldowany na jej terenie,
7) został prawomocnie skazany,
8) wymeldował  się  albo  przestał  stale  zamieszkiwać  na  terenie  gminy  miejskiej

 i nie należy do klubu mającego siedzibę na jej terenie.

2. W przypadku pozbawienia stypendium, Udzielający Stypendium uprawniony jest do rozwiązania 
niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
3.  W przypadku  pozbawienia  stypendium,  z  przyczyn  określonych  w  §  4  ust.  1  Udzielający 
Stypendium jest  uprawniony do domagania  się  od zawodnika  zwrotu  stypendium w wysokości 
dotychczas wypłaconej zawodnikowi.

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

§6. Zawodnik, któremu przyznano stypendium jest zobowiązany do:
przedstawienia na wniosek Burmistrza sprawozdania z realizacji programu szkoleniowego;
informowania Burmistrza o okolicznościach, o których mowa w §13 ust.1 i §14 ust.1 Uchwały Nr 
XIII/109/11  Rady  Miejskiej  Aleksandrów  Kujawski  z  dnia  29  grudnia  2011  r.  w  sprawie 
szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzajów  i  wysokości 
stypendiów  sportowych,  nagród  i  wyróżnień  za  osiągnięte  wyniki  sportowe najpóźniej  w 
terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia;
promowania  Gminy  Miejskiej  Aleksandrów  Kujawski  w  szczególności  podczas  udziału  we 
współzawodnictwie sportowym.

§ 7. Wszelkie zamiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową mają  zastosowanie przepisy Uchwały Nr 
XIII/109/11  Rady  Miejskiej  Aleksandrów  Kujawski  z  dnia  29  grudnia  2011  r.  w  sprawie 
szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzajów  i  wysokości 
stypendiów  sportowych,  nagród  i  wyróżnień  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  oraz  przepisy 
kodeksu cywilnego.

§ 9. Wszelkie spory wynikłe na tle zawarcia i wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
Sąd właściwy dla siedziby Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.



§ 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z których jeden otrzymuje 
Zleceniobiorca, a 2 egzemplarze – Zleceniodawca. .

          . .................................................                                        .............................................. 
Udzielający Stypendium                                                              Zawodnik


