
Projekt

z dnia  23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania 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: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594, zmiany: 645, 1318;  z 2014 r. poz. 379) oraz art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. z  2014 r. poz. 715 ) 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. 1. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie uchwały stosuje się przepisy 
niniejszej uchwały.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek klubu sportowego, Prezydent Miasta może 
zwiększyć wysokość stypendium przyznanego na podstawie uchwały  wymienionej w § 6 do kwoty 3.000 zł 
miesięcznie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LVII/934/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 listopada 2010 roku 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Uchwała zmieniająca Nr XI/212/11 z dnia 31 sierpnia 
2011 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 9 czerwca 2014 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Prezydent Miasta może przyznać stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe 
w międzynarodowym 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. Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbywa się raz 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 4.000 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 3.000 złotych 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.

§ 3. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 4. Przyznanie stypendium sportowego danemu zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu 
nagród i wyróżnień.

Rozdział 2.
Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

§ 5. 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 
12 miesięcy.

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

4. Prezydent Miasta może przyznać stypendium z inicjatywy własnej w każdym czasie.

5. Wniosek o przyznanie stypendium winien zostać złożony w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta 
Urzędu Miasta w terminie do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium.
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6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

7. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 6. 1. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez cały czas 
pobierania stypendium.

2. Stypendysta oraz klub wnioskujący zobowiązany jest do informowania organu przyznającego stypendium 
o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo pobierania stypendium, w szczególności o:

1) zmianie barw klubowych,

2) utracie zdolności do uprawiania sportu,

3) zawieszeniu w prawach zawodnika.

4) zakończeniu kariery sportowej,

5) obniżeniu poziomu sportowego lub przeniesieniu do zespołu rezerw,

6) odmowie udziału w zawodach,

7) prowadzeniu niesportowego trybu życia,

8) rażącym naruszeniu przepisów prawa,

9) naruszeniu ogólnoprzyjętych norm moralnych.

3. Czasowa utrata zdolności do uprawiania sportu (powyżej 3 miesięcy) lub czasowe zawieszenie w prawach 
zawodnika powoduje wstrzymanie stypendium

4. 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.

5. Wysokość przyznanego stypendium może ulec zmianie lub cofnięciu jeżeli zawodnik:

1) zmienił barwy klubowe,

2) ) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

3) został zawieszony w prawach zawodnika,

4) zakończył karierę sportową,

5) obniżył poziom sportowy lub przeniesiony został do zespołu rezerw,

6) odmówił udziału w zawodach,

7) prowadzi niesportowy tryb życia,

8) rażąco naruszył przepisy prawa,

9) naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne.

6. Jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w ust. 5 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z własnej 
inicjatywy lub na wniosek podmiotów określonych w § 5 ust. 3 ma prawo wstrzymać, zmienić wysokość 
przyznanego stypendium lub cofnąć stypendium i przyznać je innemu zawodnikowi, którego osiągnięcia 
kwalifikują do uzyskania stypendium sportowego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .................... 

    Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 9 czerwca 2014 r. 

 

 

 

.............................................. 

  /pieczątka wnioskodawcy/ 

 

WNIOSEK  

o przyznanie stypendium sportowego 
 

 

na okres od ......................... do .......................... tj. na okres .............. miesięcy. 

 

Stosownie do postanowień Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych  

wnioskuję o przyznanie Stypendium sportowego 

 

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 
 

 

1) Nazwa klubu ................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

2) Adres klubu .................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

3) Telefon kontaktowy – stacjonarny ..................................... tel. kom. ............................. 

4) Adres e-mail ................................................................................................................... 

 

DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 

1) Imię i nazwisko ............................................................................................................... 

2) Data i miejsce urodzenia  ............................................................................................... 

3) PESEL ............................................................................................................................ 

4) Adres zameldowania ...................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

5) Adres zamieszkania ....................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

6) Telefon kontaktowy ........................................................................................................ 
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKA 

 

1) Dyscyplina sportowa .................................................................................................................... 

2) Informacja dotycząca osiągniętych wyników sportowych uzyskanych w okresie roku 

kalendarzowego w którym składany jest wniosek ............................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3) Uzasadnienie wniosku .................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we  wniosku o przyznanie 

stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

Piotrków Trybunalski, ........................................           ..................................................... 
                                                    (data)                                           (czytelny podpis zawodnika) 
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

 

Oświadczam, że ............................................................................................................................ 

od dnia ................................................ jest zawodnikiem ............................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zobowiązuję się do poinformowania Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – 

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta o zaistniałych okolicznościach, prowadzących 

do zmiany wysokości, wstrzymania lub cofnięcia stypendium sportowego w przypadku 

gdy zawodnik:  

1) zmienił barwy klubowe,  

2) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, 

3) został zawieszony w prawach zawodnika, 

4) zakończył karierę sportową,  

5) obniżył poziom sportowy lub przeniesiony został do zespołu rezerw, 

6) odmówił udziału w zawodach,  

7) prowadzi niesportowy tryb życia, 

8) rażąco naruszył przepisy prawa, 

9) naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne. 

 

 

Piotrków Trybunalski, ........................................                       .......................................................... 
                                               (data)                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały wprowadza następujące zmiany:

- zwiększa się okres na który będą przyznawane stypendia sportowe z 6 do 12 miesięcy;

- posiedzeniaKomisji Stypendialnej będą odbywały się raz w roku;

- z kwoty 2.000 złotych brutto do kwoty 3.000 złotych brutto podwyższona została kwota miesięcznego
stypendium sportowego dla pozostałych zawodników;

- wniosek o przyznanie stypendium sportowego winien zostać złożony w terminie do dnia 10 grudnia roku
poprzedzającego przyznanie stypendium;

- zmienionyzostał druk wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia środków finansowychna wypłatę stypendiówsportowych.

Zaproponowane zmiany związane są z rynkiem transferowym w grach zespołowych.Natomiast w dyscyplinach
indywidualnychzwiązane jest to z cyklicznością zawodów sportowych najwyższej rangi, a tym samym z brakiem
możliwościwykazania osiągnięć sportowych w składanymwniosku.

Ponadto wieloletnie doświadczenie wskazuje brak konieczności dokonywania zmian w ZUS-ie
(wyrejestrowywanie i ponowna rejestracja) większości zawodników, którzy otrzymują stypendia sportowe
zarówno na I jak i II półrocze danego roku.

Przyznanie stypendiów sportowych na okres 12 miesięcy jednocześnie zapewni bezpieczeństwo finansowe na
dłuższy okres dla zawodników, a często dla ich rodzin, a tym samym zmotywuje do podnoszenia wyniku
sportowego zawodnika. Niebagatelny wpływ na powyższe będzie miała również zwiększona kwota miesięcznego
stypendium tj. 3.000 złotych brutto.

Dokonanie pozostałych zmian ma charakter techniczny, mający na celu uszczegółowienie i doprecyzowanie
zapisów uchwały i składanegowniosku.

Id: 8269D471-0E2C-4C87-AEEB-B8F7C2C55628. Projekt Strona 1




