
Proiekt

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

UCHWALA NR..................
RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

zmieniaj^ca Uchwahj Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku 
w sprawie okreslenia szczegolowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajow 

i wysokosci stypendiow sportowych za osiqgni^te wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (Dz. U. 
z2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy zdnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1468, poz. 1495, poz. 2251) uchwala si? co nast?puje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 27 czerwca 2014 roku 
w sprawie okreslenia szczegolowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajow i wysokosci 
stypendiow sportowych za osi^gni^te wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego zdnia 16.07.2014 r., poz. 2774) 
zmienionej Uchwalq Nr XXVI1I/378/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 30 listopada 2016 roku 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dn. 9.12.2016 r., poz. 5439) w zal^czniku nr 1 „Regulaminie przyznawania stypendiow 
sportowych" zmienia si? tresc § 2 ust. 2 pkt 1, ktory otrzymuje brzmienie:

"1) do kwoty 6.000 zlotych brutto dla uczestnikow Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Swiata, Europy, Polski, 
zawodnika kadry narodowej oraz zawodnika najwyzszej klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu;"
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego.
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Uzasadnienie
Powoiana w uchwale ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie stwarza jednostkom samorz^du 

terytorialnego moiliwosc przyznawania stypendiow sportowych.
Ustalaj^c zasady przyznawania stypendiow obowi^zkiem organu jest okreslenie dyscyplin sportu, ktdre maj^ 

znaczenie dla danej jednostki samorzjjdii terytorialnego, maj^ ugruntowan^ tradycj$ lokaln^ i ciesz^ si? duz^ 
populamosci^ wsrod mieszkancow, co wpisuje si? w realizacj? zadania wlasnego gminy polegajqcego na 
tworzeniu warunkow sprzyjajqcych rozwojowi sportu.

Zaproponowane zmiany zwi^zane s^ ze zmianami systemow zawodowych rozgrywek w piice r?cznej kobiet. 
Wynikiem tego jest powstanie w sezonie 2019/2020 PGNIG Superligi Kobiet. Jest to kontynuacja rozwoju pilki 
r?cznej w Polsce rekomendowana przez Zwi^zek Pilki R?cznej w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat tak2e 
diametralnie zmienily si? wymagania oraz zaostrzenia organizacyjne wszystkich klubow sportowych, jak 
rowniez rynek transferowy osi^gn^l wyzszy poziom profesjonalizmu zwi^zany z wykorzystaniem wizerunku 
zawodnikow podczas transmisji telewizyjnych oraz na materialach promocyjnych wydawanych przez Klub. 
Wi?kszosc zawodnikow to profesjonalisci, ktorzy zawodowo zajmuj^ si? sportem, a ich zatrudnienie odbywa 
si? poprzez zawieranie kontraktow sportowych.

Wysokie zaangazowanie w treningi oraz osi^gni?cia na arenie mi?dzynarodowej i zawodach na szczeblu 
krajowym powinno bye zauwazane i nagradzane. St^d wynika potrzeba rozwazenia mozliwosci zwi?kszenia 
kwoty stypendium sportowego z 5.000 zl brutto na 6.000 zl brutto dla uezestnikow Igrzysk Olimpijskich, 
Mistrzostw Swiata, Europy, Polski, zawodnika kadry narodowej oraz zawodnika najwyzszej klasy 
rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu.

Zwi?kszenie miesi?cznego stypendium zmotywuje do podnoszenia wynikow sportowych wszystkich 
zawodnikow, a tym samym wplynie na rozwoj pozytywnego wizerunku miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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