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UCHWAŁA NR LVII/934/10
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
r. – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; 
Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, 
poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 
1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 2. 1. Uchwala się zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, 
które szczegółowo określa „Regulamin przyznawania stypendiów sportowych” stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wysokość kwoty na stypendia sportowe zostanie każdorazowo określona w budżecie miasta na kolejny rok 
kalendarzowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Paweł Szcześniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/934/10

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 listopada 2010 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Prezydent Miasta może przyznać stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium kwalifikowane są przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta 
Miasta. 

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta, 

2) trzech przedstawicieli Rady Miasta. 

4. Przewodniczącego Komisji Stypendialnej wybiera Komisja spośród swojego grona. 

5. Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się dwa razy w roku. Ponadto Prezydent Miasta może zwołać 
Komisję w każdym czasie. Komisja działa nieodpłatnie. 

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

7. Wykaz zakwalifikowanych wniosków wraz z propozycją wysokości stypendiów podpisuje Przewodniczący 
Komisji i wraz z protokołem przedkłada Prezydentowi Miasta. 

§ 2. 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów Prezydent Miasta podejmuje w formie zarządzenia, w którym określa 
wysokość oraz okres na jaki stypendium zostało przyznane. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi: 

1) do kwoty 2.000 złotych brutto dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy, Polski, 
zawodnika kadry narodowej oraz zawodnika najwyższej klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu, 

2) do kwoty 1.500 zlotych brutto dla pozostałych zawodników. 

3. Stypendium ma charakter uznaniowy. 

4. Stypendium wypłacane jest przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w ramach środków określonych 
w budżecie na dany rok kalendarzowy w dziale - kultura fizyczna i sport. 

Rozdział 2.
Zasady przyznawania stypendiów 

§ 3. 1. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi reprezentującemu barwy piotrkowskiego klubu 
sportowego. 

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie na podstawie umowy i może być przyznane na okres do 6 miesięcy. 

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej. 

4. Prezydent Miasta może przyznać stypendium z inicjatywy własnej. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium winien zostać złożony w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium na I półrocze oraz do dnia 15 czerwca 
na II półrocze. 
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§ 4. 1. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez cały czas 
pobierania stypendium. Stypendysta oraz klub wnioskujący zobowiązany jest także do informowania organu 
przyznającego stypendium o wszelkich okolicznościach mających wpły na prawo pobierania stypendium 
w szczególności o: 

1) zmianie barw klubowych, 

2) utracie zdolnosci do uprawiania sportu, 

3) zawieszeniu w prawach zawodnika. 

2. Niedopełnienie obowiązków określonych w ust.1 oraz czasowa utrata zdolności do uprawiania sportu lub 
czasowe zawieszenie w prawach zawodnika powoduje wstrzymanie stypendium. 

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się po stwierdzeniu ustania okoliczności powodujących wstrzymanie 
wypłaty, z tym, ze wypłata wstrzymanego stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
stwierdzeniu braku przeszkód do wypłaty. 

4. Przyznane stypendium cofa się jeżeli zawodnik: 

1) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, 

2) został zawieszony w prawach zawodnika, 

3) zmienił barwy klubowe, 

4) zakończył karierę sportową, 

5) prowadzi niesportowy tryb życia, 

6) odmówił udziału w zawodach, 

7) obniżył poziom sportowy lub przeniesiony został do zespołu rezerw. 

5. W przypadku wstrzymania lub cofnięcia zawodnikowi stypendium, wnioskodawca może wystąpić do 
Prezydenta Miasta o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/934/10

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 listopada 2010 r.

Zalacznik2.doc

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 

Zalacznik2.doc

