Druk Nr 7/8

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1805; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568; 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175
poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138
poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.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,
zm. Nr 151, poz.1014)
Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Fundusz Stypendialny przeznaczony na wypłatę stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2. Wysokość środków Funduszu Stypendialnego określona jest corocznie w uchwale
budżetowej.
§ 2. 1. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określa załącznik Nr 1 do
uchwały.
2. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wnioski o przyznanie stypendium, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały podlegają rozpatrzeniu, jeżeli zostały złożone z zachowaniem wymogów
przewidzianych w przepisach dotychczasowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/454/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca
2005 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości
stypendiów sportowych za wyniki sportowe.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
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Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
W związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
dokonuje się porządkowych zmian. Wobec powyższego traci moc uchwała Nr
XXXVIII/454/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad
i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za
wyniki sportowe.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Zmiana podyktowana jest wejściem w życie z dniem 16 października 2010 r. nowej
ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857). Konieczna
jest zmiana podstawy prawnej w dotychczas obowiązującej uchwale z dnia 30 marca
2005r.
3. Wyjaśnienie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych na podstawie Zarządzenie Nr
100/KiS/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 lutego 2011 roku dokonano zasadniczych
zmian dotyczących: wnioskodawcy, kryteriów przyznawania stypendiów, szczegółowych
zasad wstrzymywania oraz cofania wypłaty stypendiów, zasad powoływania oraz składu
Komisji Stypendialnej.
4. Charakterystyka przewidywalnych skutków społecznych i gospodarczych.
Kontynuowana będzie coroczna procedura przydzielania stypendiów dla najlepszych
zawodników spełniających wysokie kryteria ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, oczywistym następstwem będzie
rozdysponowanie środków finansowych ujętych w uchwale budżetowej z przeznaczeniem
na stypendia sportowe, a następnie ich wydatkowanie.
6. Źródła finansowania.
Środki budżetu Gminy Miejskiej Słupsk dział 926, rozdział 92605, § 3250.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2011 r.
ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA i POZBAWIANIA ORAZ WYSOKOŚCI
STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE
WYNIKI SPORTOWE
§ 1. 1. Z pomocy finansowej w postaci stypendium sportowego mogą korzystać
zawodnicy uprawiający sport zaliczany do programu Igrzysk Olimpijskich będący
medalistami w kategorii młodzików, juniorów, młodzieżowców i seniorów po ukończeniu 18
roku życia, zrzeszeni w klubach i stowarzyszeniach sportowych zarejestrowanych na terenie
miasta Słupska.
2. Ustala się, że za osiągnięcia sportowe przyznawane będzie stypendium dla zawodnika,
który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił przynajmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:
1) został reprezentantem kraju;
2) zajął co najmniej trzecie miejsce w mistrzostwach kraju lub zakwalifikował się do
Mistrzostw Europy, Świata lub Igrzysk Olimpijskich;
3) uzyskał klasę mistrzowską krajową lub międzynarodową.
§ 2. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
2. W sportach indywidualnych wnioski o stypendium składają zawodnicy spełniający
wymogi określone w § 1 ust. 2.
3. W sportach zespołowych wnioski składają zarządy klubów lub stowarzyszeń
sportowych na zawodników spełniających wymogi określone w § 1 ust. 2.
4. Termin składania wniosków stypendialnych na dany rok upływa z dniem 1 grudnia
poprzedniego roku.
§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia,
imiona rodziców, NIP, Pesel, nr konta bankowego, nazwa i adres szkoły/uczelni, nazwa
i adres klubu sportowego),
3) uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium sportowego,
4) wskazanie celu, na który ma być przeznaczone stypendium sportowe,
5) opinię klubu lub stowarzyszenia sportowego, w którym zrzeszony jest kandydat
ubiegający się o stypendium sportowe,
6) dokumenty potwierdzające fakty, o których mowa w § 1 ust.2.
§ 4. Stypendysta lub jego opiekun prawny obowiązany jest do zawarcia umowy, która
nakłada na stypendystę obowiązek:
1) godnego reprezentowania miasta i klubu przez okres objęty stypendium,
2) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium.
§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest na okres roczny od 1 stycznia do 31 grudnia.
2. Stypendium wypłacane będzie w miesięcznych transzach.
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3. Komisja stypendialna uwzględniając wysokość środków ujętych w uchwale budżetowej
corocznie będzie ustalała wysokość podstawy miesięcznego stypendium.
4. Zawodnik może otrzymać stypendium, jeśli w zawodach mistrzowskich uczestniczyło
co najmniej: 12 zawodników w konkurencji indywidualnych; 8 drużyn, osad lub załóg
w konkurencji zespołowej.
5. Maksymalna kwota stypendium
zawodników startujących w kategorii:

miesięcznego

może

wynosić,

w przypadku

1) seniorów:
a) złoty medal olimpijski – do 3,0 krotności podstawy,
b) medal olimpijski - do 2,5 krotności podstawy,
c) kwalifikacja olimpijska - 2,0 krotności podstawy,
d) złoty medal mistrzostw świata - do 2,0 krotności podstawy,
e) medal mistrzostw świata - do 1,8 krotności podstawy,
f) kwalifikacja do mistrzostw świata - 1,6 krotności podstawy,
g) złoty medal mistrzostw Europy – do 1,6 krotności podstawy,
h) medal mistrzostw Europy – do 1,4 krotności podstawy,
i) kwalifikacja do mistrzostw Europy - 1,2 krotności podstawy
j) złoty medal mistrzostw Polski – do 1,0 krotności podstawy,
k) medal mistrzostw Polski – do 0,8 krotności podstawy,
l) reprezentant kraju – do 0,6 krotności podstawy,
2) młodzieżowców - 80% kwoty stypendium sportowego, o którym mowa w pkt. 1,
3) juniorów, młodzików - 60% kwoty stypendium sportowego, o którym mowa w pkt. 1.
6. Określa się zasady przyznawania stypendiów w sportach zespołowych:
1) maksymalna liczba zawodników w zespole w danej dyscyplinie, która może uzyskać
stypendium sportowe, jest nie większa niż 1/3 maksymalnej liczby zawodników
występujących w kadrze meczowej i wynosi nie więcej niż: piłka nożna – 6 osób, piłka
ręczna – 4 osoby, piłka siatkowa – 4 osoby, piłka koszykowa – 4 osoby,
2) Maksymalna kwota stypendium miesięcznego wynosi,dla zawodników występujących
w drużynach, które zajęły:
a) od 1 do 3 miejsca w rozgrywkach ligowych najwyższej klasy rozgrywkowej seniorów –
do 1,0 krotności podstawy,
b) od 1 do 3 miejsca w rozgrywkach ligowych pierwszej z rzędu po najwyższej klasie
rozgrywkowej seniorów – do 0,8 krotności podstawy,
c) reprezentant kraju w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub
w oficjalnych meczach reprezentacji kraju, w kategorii: juniorów młodszych, juniorów,
młodzieżowców – do 0,8 krotności podstawy,
d) od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Polski w kategorii: juniorów
młodszych, juniorów, młodzieżowców – do 0,5 krotności podstawy,
§ 6. 1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i cofa Prezydent Miasta Słupska.
2. Wypłacanie stypendium sportowego wstrzymuje się w przypadku, gdy zawodnik :
1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone pismem
klubu lub stowarzyszenia sportowego,
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
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3) został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego polskiego
lub okręgowego związku sportowego,
4) wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust 2,
5) wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek klubu lub stowarzyszenia
sportowego, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.
3. Stypendium sportowe cofa się w przypadku, gdy zawodnik:
1) nie realizuje programu szkoleniowego,
2) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego
realizującego program szkolenia na terenie miasta,
3) upłynęły 3 miesiące od daty wstrzymania wypłacania stypendium,
4) zawodnik został skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
4. 4.W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn
zdrowotnych, stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane
przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli po upływie tego okresu zawodnik nie powróci
do realizacji programu szkolenia stypendium cofa się. Dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach przedłużenie okresu wypłacania stypendium (przewlekła kontuzja, wypadki
losowe).
5. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 i 3.
6. Kluby i stowarzyszenia sportowe są obowiązane niezwłocznie poinformować
wypłacającego stypendium o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3.
7. Stypendysta lub jego opiekun prawny obowiązany jest niezwłocznie poinformować
wypłacającego stypendium o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3. pod
rygorem zwrotu nienależnie pobranego stypendium.
8. Fakt wstrzymania lub cofnięcia stypendium zostanie potwierdzony pismem Prezydenta
Miasta Słupska skierowanym do zawodnika oraz macierzystego klubu lub stowarzyszenia
sportowego zawodnika.
§ 7. 1. Prezydent Miasta Słupska powołuje Komisję Stypendialną, zwana dalej Komisją.
Komisja powoływana jest w drodze Zarządzenia na okres kadencji Rady Miejskiej
w Słupsku.
2. Komisja składa się z sześciu członków, w skład której wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli wskazanych przez Słupska Radę Organizacji Pozarządowych,
2) dwóch przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Słupska,
3) dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Miejską w Słupsku,
4) w przypadku głosowań nierozstrzygniętych decydujący jest głos Przewodniczącego
Komisji,
5) członkowie Komisji podczas pierwszego spotkania wybierają spośród swojego grona
Przewodniczącego Komisji,
6) Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za organizację prac Komisji, w tym za
zwoływanie posiedzeń Komisji, zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania
Komisji, sporządzenie i przedstawienie Prezydentowi protokołu z prac Komisji.
§ 8. Obsługę organizacyjną i merytoryczną stypendystów prowadzi Wydział Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki
sportowe
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