
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2016 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 446; zm. poz.1579) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 176: zm. poz. 1170, 1171) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. § 2 ust. 2 pkt 1) „Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych" stanowiącego załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, otrzymuje brzmienie:

"1) do kwoty 5.000 złotych brutto dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy, Polski, 
zawodnika kadry narodowej oraz zawodnika najwyższej klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu;"

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2017 roku.
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Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały wprowadza następujące zmiany:

- z kwoty 4.000 złotych brutto do kwoty 5.000 złotych brutto podwyższona została kwota miesięcznego
stypendium sportowego dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy, Polski, zawodnika
kadry narodowej oraz zawodnika najwyższej klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu.

Zaproponowane zmiany związane są z reorganizacją systemów rozgrywek w piłce ręcznej mężczyzn oraz
zapasach. Wynikiem tego jest powstanie w roku 2016 Zawodowej Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz Krajowej
Ligi Zapaśniczej. Kwestią czasu jest zapowiadane i rekomendowane przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce
powstanie w naszym kraju Zawodowej Ligi Piłki Ręcznej Kobiet. Wobec powyższego diametralnie zmieniły się
wymagania oraz zaostrzenia organizacyjne wszystkich klubów sportowych, jak również rynek transferowy
osiągnął wyższy poziom profesjonalizmu związany z wykorzystaniem wizerunku zawodników podczas
transmisji telewizyjnych oraz na materiałach promocyjnych wydawanych przez Klub. Większość zawodników
to profesjonaliści, którzy zawodowo zajmują się sportem, a ich zatrudnienie odbywa się poprzez zawieranie
kontraktów sportowych.

Zwiększenie miesięcznego stypendium, tj. do kwoty 5.000 złotych brutto, zmotywuje do podnoszenia
wyników sportowych wszystkich zawodników, a tym samym wpłynie na rozwój pozytywnego wizerunku
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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