
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  10,  art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie
gminnym  (Dz. U. 2013,  poz.  594 -  tekst  jedn.  z późn.  zm.)  w związku  z art. 31 ust. 1 i  3 ustawy
z dnia  25 czerwca  2010 roku  o sporcie  (Dz. U. 2014,  poz.  715 -  tekst  jedn.),  po  przeprowadzeniu  konsultacji
społecznych Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Miejskie Stypendia Sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość Miejskich Stypendiów Sportowych
określa regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci  moc  Uchwała  nr  1120/LXIV/2014  z dnia  23 października  2014 roku  w sprawie  ustanowienia
Miejskich Stypendiów Sportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

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

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu



Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia....................2015 roku

REGULAMIN
przyznawania i pozbawiania Miejskich Stypendiów Sportowych

§ 1. 1. Prezydent Miasta Sosnowca,  w ramach posiadanych na ten cel  środków finansowych w budżecie Gminy
Sosnowiec, może przyznać w danym roku budżetowym Miejskie Stypendium Sportowe (dalej: stypendium sportowe)
zawodnikowi, który jest mieszkańcem Sosnowca w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny.

2. Ustala się następujące zasady przyznawania stypendium sportowego:

1) wyniki  sportowe  stanowiące  podstawę  przyznania  stypendium  sportowego  zostały  określone  w tabelach  nr  1
oraz nr 2, będących integralną częścią niniejszego regulaminu;

2) wynik sportowy został osiągnięty przy uczestnictwie:

a) w  dyscyplinach  indywidualnych:  co  najmniej  12 zawodników  w danej  konkurencji  sportowej,
chyba  że  postanowienia  regulaminu  zawodów  przewidują  udział  mniejszej  liczby  zawodników  lub  wynika
to ze specyfiki danej dyscypliny,

b) w dyscyplinach zespołowych: co najmniej 8 drużyn, chyba że postanowienia regulaminu zawodów przewidują
udział mniejszej liczby drużyn lub wynika to ze specyfiki danej dyscypliny;

3) wynik  sportowy  został  osiągnięty  w okresie  od  1 stycznia  do  31 grudnia  roku  poprzedzającego  rok,
na który ma zostać przyznane stypendium sportowe, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) wynik sportowy został osiągnięty podczas ostatnich rozegranych Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich,
Igrzysk Głuchych, pod warunkiem że osiągnięty wynik to miejsce I - III;

5) wynik  sportowy  został  osiągnięty  podczas  zawodów,  w których  uczestniczyć  mogli  wyłącznie  zawodnicy
posiadający aktualną licencję właściwego związku sportowego;

6) wynik sportowy został osiągnięty dla klubu sportowego mającego siedzibę:

a) na terenie Gminy Sosnowiec lub

b) poza terenem Gminy Sosnowiec:

- jeżeli  dana dyscyplina sportu nie jest  prowadzona przez klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy
Sosnowiec bądź

- jest prowadzona przez klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Sosnowiec na poziomie niższym
od poziomu reprezentowanego przez kandydata do stypendium sportowego;

7) wyniki  sportowe  osiągane  przez  kandydata  do  stypendium  sportowego  nie stanowią  podstawy  pobierania
stypendium sportowego przyznanego przez inną gminę lub powiat.

§ 2. 1. Wnioski  o przyznanie  stypendium  sportowego  składa  się  w sekretariacie  Miejskiego  Ośrodka  Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu w terminie:

1) od  1 do  15 listopada  każdego  roku  poprzedzającego  rok,  na  który  ma  być  przyznane  stypendium  sportowe
–  dotyczy  wniosków  formułowanych  w oparciu  o wynik  sportowy  osiągnięty  w okresie  od  1 stycznia
do 31 października tego roku oraz o wynik sportowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 4;

2) od 1 do 15 stycznia roku, na który ma być przyznane stypendium sportowe – dotyczy wniosków formułowanych
w oparciu o wynik sportowy osiągnięty w okresie od 1 listopada do 31 grudnia roku poprzedniego oraz o wynik
sportowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 4;

3) piętnastu dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały – dotyczy wniosków formułowanych w oparciu o wynik
sportowy osiągnięty w terminie od 1 stycznia do 31 października 2015 roku.

2. Wnioski należy składać na formularzu, którego wzór jest ogłoszony w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

3. Wniosek może złożyć:



1) pełnoletni zawodnik;

2) przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego zawodnika.

4. Do wniosku należy załączyć w szczególności:

1) opinię na temat zawodnika wystawioną przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy;

2) uwierzytelnioną przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy informację na temat odnotowanych
wyników sportowych oraz liczby zawodników/drużyn,  o której  mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  wraz z uzasadnieniem
w sytuacji mniejszej liczby zawodników/drużyn niż określona.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę;

3) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia wezwania wnioskodawcy do usunięcia
stwierdzonych braków;

4) stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku lub w załącznikach do wniosku.

6. W szczególnych przypadkach Prezydent  Miasta  Sosnowca może przyznać stypendium sportowe  na  wniosek
złożony poza terminem określonym w ust. 1. Wniosek taki wymaga szczegółowego uzasadnienia.

7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.

§ 3. 1. Stypendium  sportowe  jest  przyznawane  na  okres  maksymalnie  12 miesięcy  (roku  kalendarzowego).
W przypadku przyznania stypendium sportowego na okres krótszy niż  12 miesięcy Prezydentowi  Miasta Sosnowca
przysługuje prawo przedłużenia tego okresu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

2. Wnioski  o przyznanie  stypendium  sportowego  są  opiniowane  w terminie  30 dni,  licząc  od  ostatniego
dnia  terminów  wskazanych  w § 2 ust. 1, przez  zespół  ds.  opiniowania  wniosków  o stypendia  sportowe,  powołany
przez Prezydenta Miasta Sosnowca (dalej: zespół).

3. Zespół składa się z:

1) trzech pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,

2) dwóch radnych Rady Miejskiej w Sosnowcu.

4. Wysokość  stypendium  sportowego  zależy  od  wyniku  sportowego,  jaki  osiągnął  zawodnik,  i określona  jest
w tabelach nr 1 oraz nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Wysokość stypendium sportowego za osiągnięcie wyniku sportowego w dyscyplinie indywidualnej w konkurencji
rozgrywanej  nieindywidualnie  (np.  konkurencje  drużynowe,  deblowe)  wynosi  50%  miesięcznej  kwoty  stypendium
sportowego określonej w tabelach nr 1 oraz nr 2 do niniejszego regulaminu, za osiągnięcie danego wyniku sportowego
w konkurencji indywidualnej.

6. Przy  rozpatrywaniu  wniosków  o przyznanie  stypendium  sportowego  priorytetowe  znaczenie  mają  wyniki
sportowe osiągnięte w konkurencjach olimpijskich.

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium sportowego podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca po zapoznaniu
się z opinią zespołu. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

8. Wykaz  zawodników,  którym przyznano  stypendium  sportowe,  jest  publikowany  na  stronach  internetowych
oraz w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu.

9. Stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Sosnowiec a zawodnikiem
lub przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym małoletniego zawodnika w okresie, na który zostało przyznane
stypendium sportowe.

§ 4. 1. Prezydent  Miasta  Sosnowca,  z urzędu  lub  na  podstawie  pisemnej  informacji  złożonej  przez  zawodnika
lub podmiot zrzeszający zawodnika, lub właściwy związek sportowy, pozbawia zawodnika stypendium sportowego,
szczególnie w sytuacji, gdy zawodnik:

1) przestanie być mieszkańcem Sosnowca w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny;



2) utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co zostanie potwierdzone orzeczeniem
lekarskim;

3) utraci prawa zawodnika;

4) zaprzestanie uprawiania danego sportu;

5) popełni przestępstwo z winy umyślnej;

6) odmówi udziału w treningach i zawodach jako reprezentant klubu sportowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6;

7) odmówi zawarcia umowy stypendialnej;

8) poda nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

2. Pisemna informacja, o której mowa w ust. 1, powinna wskazywać przyczynę pozbawienia zawodnika stypendium
sportowego  oraz  termin  wystąpienia  okoliczności  stanowiącej  przesłankę do pozbawienia  stypendium sportowego.
Do informacji należy załączyć:

1) kopię orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania
sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

2) wyjaśnienie zawodnika lub informację o odmowie złożenia wyjaśnień przez zawodnika – w przypadku informacji
składanej przez podmiot zrzeszający zawodnika lub właściwy związek sportowy.

3. Pozbawienie  stypendium  sportowego  następuje  począwszy  od  miesiąca,  w którym  wystąpiła  okoliczność
wskazana w ust. 1.

4. O  pozbawieniu  stypendium sportowego  Prezydent  Miasta  Sosnowca  informuje  zawodnika  pisemnie.  Pismo
będzie  wskazywać  przyczynę  pozbawienia  zawodnika  stypendium  sportowego,  określać  wysokość  stypendium
sportowego podlegającego zwrotowi oraz ustalać termin i tryb zwrotu stypendium sportowego.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca.



«»Tabela nr 1

Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego

– konkurencje olimpijskie

WYNIK SPORTOWY MIESIĘCZNA KWOTA
MIEJSKIEGO STYPENDIUMSPORTOWEGO (PLN)

 SENIOR MŁODZIEŻOWIE
C

JUNIOR KADET,
JUNIOR

MŁODSZY

MŁODZIK

DYSCYPLINY INDYWIDUALNE
Igrzyska Olimpijskie, 
Igrzyska Paraolimpijskie, 
Igrzyska Głuchych,
Młodzieżowe Igrzyska 
Olimpijskie:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:
poniżej VIII miejsca lub 
udział:

4.000
3.500
3.000
2.500
1.500

2.000
1.800
1.500
1.200
800

Mistrzostwa Świata:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:

3.500
2.500
1.800
1.200

1.500
1.200
1.000

800

1.200
1.000

800
600

800
700
600
400

500
450
400
350

Mistrzostwa Europy:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:

2.500
1.800
1.100

800

800
700
600
500

600
500
400
300

400
350
300
250

300
250
200
150

Mistrzostwa Polski:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:

1.000
800
600
500

600
500
400
300

350
300
250
200

300
250
200
150

250
200
150
100

Mistrzostwa Śląska:
I miejsce:
II-III miejsce:

-
-

300
250

250
200

200
150

150
100

DYSCYPLINY ZESPOŁOWE
Reprezentowanie Polski w:
Igrzyskach Olimpijskich, 
Igrzyskach 
Paraolimpijskich, 
Igrzyskach Głuchych, 
Młodzieżowych Igrzyskach
Olimpijskich, 
Mistrzostwach Świata, 
Mistrzostwach Europy, 
Pucharze Świata, Pucharze
Europy

300 250 200 150



«»Tabela nr 2

Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego

– konkurencje nieolimpijskie

WYNIK SPORTOWY MIESIĘCZNA KWOTA
MIEJSKIEGO STYPENDIUMSPORTOWEGO (PLN)

 SENIOR MŁODZIEŻOWIEC JUNIOR

DYSCYPLINY INDYWIDUALNE
Mistrzostwa Świata:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

2.000
1.500
1.000

700
600
500

500
400
300

Mistrzostwa Europy:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

1.200
800
500

600
500
400

400
300
200

Mistrzostwa Polski:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

500
450
400

300
250
200

200
150
100


