
UCHWAŁA NR 1/3/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych
stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Starachowice 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 (j . t. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm. ) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.
U. Nr 127, póz. 857 ze zm.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym.

§ 2. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
określa Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Starachowicach nr 11/10/06 z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (z
późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

V\
Zbigniew Rafalski
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U z a s a d n i e n i e

W związku z wejściem wżycie 16 października 2010 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
utraciły moc dwie ustawy: o kulturze fizycznej i o sporcie kwalifikowanym, które stanowiły podstawę
prawną do obowiązujących dotychczas przepisów prawa miejscowego w zakresie przyznawania
stypendiów sportowych. Podjecie uchwały jest konieczne w celu umożliwienia dalszego wspierania
rozwoju sportu w Starachowicach. Proponowana uchwała została oparta o nową podstawę prawną
i nieznacznie zmienia bądź porządkuje przepisy gminne obowiązujące dotychczas w tym samym
przedmiocie.

Załącznik do Uchwały Nr 1/3/2011

Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 28 stycznia 2011 r.
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Załącznik do Uchwały Nr 1/3/20 J J
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

§1-
Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych
sportowo, niezrzeszonych - posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Starachowice
oraz zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie
Miasta Starachowice.

§2.
1. Stypendia sportowe finansowane są ze środków budżetowych Miasta Starachowice. Środki

finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia sportowe uzależnione są od
możliwości finansowych Miasta i określa sieje corocznie w uchwale budżetowej.

2. Wysokość przyznanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć
kwoty określonej w ust. l.

3. Prezydent Miasta powołuje komisję ds. stypendiów sportowych, która opiniować będzie
składane wnioski i przedstawiać je Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.

§3.
Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium", ma na celu wspieranie zawodników
szczególnie uzdolnionych :

1) w kategorii juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów,
uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami Igrzysk Olimpijskich,
Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży,

2) uprawiających dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Paraolimpijskich,
będących medalistami Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk
Paraolimpij skich,

3) w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez
polskie lub wojewódzkie związki sportowe w grach zespołowych.

§4.
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego mogą wystąpić:

1) Zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Miasta
Starachowice,

2) Komisje Rady Miejskiej w Starachowicach,
3) Osoby zainteresowane.

2. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek wnioskodawcy na następujące okresy:
1) od l stycznia do 30 czerwca - w 2012 roku i latach następnych za wyniki sportowe

uzyskane od l lipca do 31 grudnia w roku poprzedzającym rok przyznania
stypendium sportowego z zastrzeżeniem, iż stypendium przyznawane na okres
od l stycznia do 30 czerwca 2011 roku dotyczy wyników sportowych uzyskanych w
2010 roku,

2) od l lipca do 31 grudnia - za wyniki sportowe uzyskane od l stycznia do 30 czerwca
w danym roku kalendarzowym.



3. Wnioski o stypendium należy składać do Prezydenta Miasta Starachowice:
1) w przypadku określonym w § 4 ust. 2 pkt l - w terminie do 31 grudnia danego roku

kalendarzowego lub w terminie późniejszym, jeżeli uzyskanie medalu lub
osiągnięcie sukcesu w dyscyplinach zespołowych nastąpiło po tej dacie, z
zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące wyników sportowych uzyskanych w 2010 roku
należy składać do 31 marca 2011 roku,

2) w przypadku określonym w § 4 ust. 2 pkt 2 - w terminie do 15 lipca danego roku
kalendarzowego;

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr l do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium,
wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich
usunięcia.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie;
2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4;
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

7. Osiągnięcia sportowe muszą zostać potwierdzone przez właściwe polskie związki sportowe.
8. Kwota przyznanego stypendium zaokrąglana jest do pełnych złotych.
9. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że stypendium sportowe dotyczące wyników sportowych
uzyskanych w 2010 roku przyznane na okres od l stycznia do 30 czerwca 2011 roku zostanie
wypłacone w dwóch transzach. Pierwsza transza stanowiąca 1/2 przyznanego stypendium zostanie
wypłacona w terminie do 30 kwietnia 2011 roku, a druga transza w terminie do 30 czerwca 2011
roku.

§5.
1. Przyznawanie stypendium następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszej uchwale

oraz wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika. Zawodnik zobowiązany jest do godnego
reprezentowania miasta Starachowic.

2. Zawodnikowi może być przyznane na podstawie niniejszej uchwały tylko jedno stypendium
sportowe. W przypadku kilku wybitnych osiągnięć uprawniony może otrzymać tylko jedno,
najkorzystniejsze stypendium.

§6.
1. Podstawą wyliczenia kwoty stypendium jest minimalne wynagrodzenie (brutto) za pracę ustalone
na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przypadające na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego rok przyznania stypendium sportowego.
2. Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium brutto w dyscyplinach indywidualnych,
dotyczących kategorii podanych w § 3 ust l pkt l i 2, może wynosić:

1) medal Igrzysk Olimpijskich - do wysokości 300 % kwoty wskazanej w § 6 ust l,
2) medal Mistrzostw Świata - do wysokości 200 % kwoty wskazanej w § 6 ust l,
3) medal Mistrzostw Europy - do wysokości 100 % kwoty wskazanej w § 6 ust l,
4) medal Mistrzostw Polski organizowanych przez Polskie Związki Sportowe - do

wysokości 60 % kwoty wskazanej w § 6 ust l,
5) medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - do wysokości 30 % kwoty wskazanej

w § 6 ust l.
3. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie
stypendium, w przypadku określonym w § 3 ust. l pkt 3:

1) maksymalna liczba zawodników w zespole w danych dyscyplinach sportu, która
może uzyskać stypendium wynosi:

a) piłka nożna mężczyzn - 11 osób;
b) siatkówka - 7 osób;
c) koszykówka 5 osób;
d) rugby - 7 osób;



2) w przypadku dyscypliny sportu w grach zespołowych, nie wskazanej w ust. l
niniejszego paragrafu, ilość zawodników oraz wysokość stypendium określa Prezydent Miasta
Starachowic, po zasięgnięciu opinii Gminnej Rady Sportu.
4. Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium brutto w dyscyplinach zespołowych jest
uzależniona od poziomu rozgrywek, w których występuje dany zespół i może wynosić:

1) piłka nożna mężczyzn:
a) najwyższa klasa rozgrywkowa w tej dyscyplinie sportu - do 150 %

kwoty wskazanej w § 6 ust l,
b) pierwsza klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do

100 % kwoty wskazanej w § 6 ust l,
c) druga klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do 50

% kwoty wskazanej w § 6 ust l,
2) siatkówka:

a) najwyższa klasa rozgrywkowa w tej dyscyplinie sportu - do 100 %
kwoty wskazanej w § 6 ust l,

b) pierwsza klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do
50 % kwoty wskazanej w § 6 ust l

3) koszykówka:
a) najwyższa klasa rozgrywkowa w tej dyscyplinie sportu - do 100 %

kwoty wskazanej w § 6 ust l,
b) pierwsza klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do

50 % kwoty wskazanej w § 6 ust l
4)rugby:

a) najwyższa klasa rozgrywkowa w tej dyscyplinie sportu - do 70 % kwoty
wskazanej w § 6 ust l,

§7
1. Podczas ustalania wysokości stypendium pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) osiągnięty wynik sportowy i jego znaczenie dla lokalnej społeczności,
2) rodzaj dyscypliny sportowej i jego znaczenie dla Starachowic oraz cele strategiczne i

priorytety w zakresie sportu wyczynowego określone w uchwale nr VII/6/09 z dnia 26
czerwca 2009 roku Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie przyjęcia "Strategii
Rozwoju Sportu w Starachowicach w latach 2009-2015 i na lata następne",

3) ilość startujących zawodników w zawodach, w których został osiągnięty wynik sportowy.

§8.
1. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacanie stypendium
sportowego z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust.l, jeżeli
zawodnik:

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,
2) utracił status zawodnika.

§9.
1. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłacania stypendium
sportowego, z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust.l, jeżeli:

1) zawodnik utracił status zawodnika lub przestał być członkiem klubu lub stowarzyszenia
kultury fizycznej w Starachowicach,

2) zawodnik odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych
właściwym regulaminem Polskiego Związku Sportowego),

3) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego z
zastrzeżeniem ust.2

4) upłynęły ponad 3 miesiące od daty wstrzymania stypendium.



2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność została
stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być
wypłacane stypendium sportowe.

§10.
Prezydent zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których ustala się szczegółowe warunki
korzystania ze stypendium sportowego, w tym formy promocji Miasta Starachowice na arenie
krajowej i międzynarodowej.



Załącznik nr l do Regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych

Wniosek

o przyznanie stypendium sportowego
Prezydenta Miasta Starachowice
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Data złożenia wniosku

Numer wniosku

Imię i nazwisko zawodnika.

Miejsce i data urodzenia ....

NumerPESEL

Numer NIP

Adres zamieszkania

Telefon

Wnioskodawca

Otrzymywane dotychczas stypendia (w tym pobierane obecnie). Podać źródło, rok,

wysokość i czas, na który j e przyznano

I. Stypendium sportowe w dyscyplinach indywidualnych:

Osiągnięcia sportowe zawodnika z podaniem rangi zawodów, zajętego miejsca, terminu



II. Stypendium sportowe w dyscyplinach zespołowych:

Osiągnięcia sportowe klubu, uwzględniające uprawianą dyscyplinę sportu oraz poziom

rozgrywek, w których występuje zespół

Program stypendium :

cel wykorzystania stypendium.

plan pracy w okresie pobierania stypendium.

Uzasadnienie wniosku:

> Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania Prezydenta Miasta o

ewentualnych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia

stypendium.

Do wniosku należy dołączyć :

> Potwierdzenie wyników sportowych przez Polski Związek Sportowy

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Urzędu Miasta (zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 póz. 833 z późniejszymi
zmianami). Przysługuje P ani/Panu praw o wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie.

(miejscowość i data) (podpis kandydata)
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