
Prezydent Miasta Lublin

działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w wykonaniu 

 uchwały Nr 266/XVI/2008 Rady Miasta Lublin   z dnia 24 stycznia 2008 r.  w sprawie 
ustanowienia stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz 

warunków i trybu ich przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 
(Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2008 r. Nr. 37, poz.1191)

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych
za okres od  01.01.2008 r.  do 30.06.2008 r.

I. Zasady przyznawania stypendiów sportowych

Przyznanie  stypendium  sportowego  uzależnione  będzie  od  spełnienia  przez  oferenta 
warunków i kryteriów określonych w załączniku do uchwały Nr 266/XVI/2008 Rady Miasta 
Lublin  z  dnia  24  stycznia  2008  r.,  „Zasady  i  tryb  przyznawania,  wstrzymywania  i 
pozbawiania  stypendiów  sportowych  oraz  określania  ich  wysokości  dla  zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe”.

II. Termin i miejsce składania wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w terminie  do dnia 
24 kwietnia 2008 r., wyłącznie na druku wniosku, stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr  266/XVI/2008  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  24  stycznia  2008  r.,  w  Wydziale  Sportu 
i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 7 30 do 15 30.

III. Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendium sportowego

1. Wnioski   wraz  z  wymaganymi załącznikami,  wypełnione kompletnie,   czytelnie 
oraz  złożone    w terminie,   rozpatrywane  będą   przez   Komisję  Stypendialną 
powołaną  przez Prezydenta Miasta   Lublin w drodze Zarządzenia.

2. Wnioski złożone po terminie lub wypełnione nieczytelnie, nie będą rozpatrywane.
3. Nie przewiduje się możności uzupełniania wniosków.
4. Złożenie  wniosku   nie   jest   równoznaczne   z   zapewnieniem   przyznania 

stypendium lub jego przyznaniem.
5. Ostateczną    decyzję   o    przyznaniu    stypendium oraz    jego wysokości 

podejmie Prezydent Miasta Lublin.
6. Wnioskodawcy  którym  przyznane  zostanie   bądź  nie  zostanie   przyznane 

stypendium zostaną    powiadomieni o tym pisemnie.    Ponadto informacja     ta 
zostanie opublikowana  na  stronie  BIP   oraz  na  tablicy ogłoszeń w Wydziale 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

7. Wszystkie  wnioski pozostaną  w   aktach   Urzędu  Miasta  Lublin   i   bez   względu 
na okoliczności   nie   będą  zwracane  wnioskodawcą,  ani  w   trakcie   realizacji 
stypendium, ani po jego zakończeniu.

IV. Postanowienia końcowe

Zastrzega się możliwość nie przeprowadzenie naboru wniosków, unieważnienia całości 
lub części naboru bez podania przyczyny. Decyzja Prezydenta Miasta Lublin o przyznaniu 
lub odmowie przyznania stypendium sportowego jest ostateczna.
Informacje  na temat  naboru wniosków jak również druki  wniosków można uzyskać na 
stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Lublin: 
www.bip.lublin.eu oraz na stronie: www.um.lublin.pl (organizacje pozarządowe, konkursy), 
oraz  w siedzibie  Wydziału  Sportu   i  Turystyki  Urzędu  Miasta  Lublin,  ul.  Filaretów 44, 
tel. (0 81) 466 38 00.

http://www.bip.lublin.eu/
http://www.um.lublin.pl/

