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Uchwała nr …....../2017
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia ….................. 2017 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

  
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

Rada Miasta Siemianowic Śląskich

uchwala:

§ 1

Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 2

Szczegółowe  zasady,  tryb  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  wysokość  stypendiów  sportowych,  o  których  mowa
w § 1,  określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia.



Załącznik do Uchwały Nr …......../2017
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia …......................... 2017 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania 
oraz wysokość stypendiów sportowych

   

§ 1.

1. Osobom fizycznym, zwanym dalej  zawodnikami, zamieszkującym w Siemianowicach Ślaskich (za mieszkańca 
uznaje się osobę, która zamieszkuje w Siemianowicach Śląskich w rozumieniu art. 25-27 ustawy Kodeks Cywilny) 
oraz osiągającym wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane stypendia sportowe zwane dalej stypendiami. 

2. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo. 
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§ 2.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa się w uchwale budżetowej na dany rok. 

§ 3.

1. Stypendia  mogą  otrzymywać  zawodnicy  osiągający  wysokie  wyniki  sportowe  w kategoriach:  młodzik,  junior 
młodszy,  junior  lub  młodzieżowiec,  zgodnie  z  Systemem  Sportu  Młodzieżowego  nadzorowanego  przez 
Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki,  w  sportach  indywidualnych  i  zespołowych,  objętych  programem  igrzysk 
olimpijskich lub paraolimpijskich.   

2. Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy, którzy osiągnęli przynajmniej jeden z następujących wyników:
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 
2) miejsce od I do VI w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata,  
3) miejsce od I do VI w  Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy,
4) miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski,  
5) powołanie do kadry narodowej Polski i reprezentowanie kraju w rywalizacji międzynarodowej;

3. Stypendium przyznaje się za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w ust. 2, gdy:
1) w sportach indywidualnych: w zawodach wzięło udział co najmniej 12 osób w danej konkurencji sportowej,  

chyba że regulamin współzawodnictwa sportowego przewiduje udział mniejszej liczby osób lub wynika to ze 
specyfiki danego sportu,

2) w sportach zespołowych: w zawodach wzięło udział co najmniej 8 drużyn w danej konkurencji sportowej,  
chyba że regulamin współzawodnictwa sportowego przewiduje udział mniejszej liczby drużyn lub wynika to 
ze specyfiki danego sportu.

§ 4.

1. Prezydent określi w drodze Zarządzenia wzór wniosku o przyznanie stypendium.
2. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
3. Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

1) pełnoletni zawodnik,
2) opiekun prawny małoletniego zawodnika.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:
1) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wydany przez właściwy Polski Związek Sportowy, 
2) plan pracy szkoleniowej obejmujący okres na który zawodnik ubiega się o stypendium. 

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.
6. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) uchybienia terminowi określonemu dla jego złożenia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3;
2) wycofania 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.



§ 5.

1. Stypendia będą przyznawane według następujących zasad:
1) w sportach indywidualnych na przygotowania i udział w rywalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  

każdego roku kalendarzowego, 
2) w  sportach zespołowych na przygotowania i  udział  w rywalizacji  w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 

każdego  roku  kalendarzowego  oraz  na  przygotowania  i  udział  w  rywalizacji  w  okresie  od  1  września
do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Wniosek  o  przyznanie  stypendium  sportowego  w  sportach  indywidualnych  na przygotowania  i  udział
w rywalizacji   od 1  stycznia  do  31 grudnia  danego roku kalendarzowego,  oraz  w  sportach  zespołowych na 
przygotowania i udział w rywalizacji  w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, należy 
składać  do  5  listopada  roku  poprzedzającego  rok  przyznania  stypendium.  Natomiast  wniosek  o  przyznanie 
stypendium sportowego w sportach zespołowych na przygotowania i udział w rywalizacji  w okresie od 1 września  
do 31 grudnia roku kalendarzowego, należy składać do 5 lipca danego roku kalendarzowego. 

3. Ustala  się  dodatkowy  termin  przyjmowania  wniosków  o  przyznanie  stypendium  sportowego  w  sportach 
indywidualnych i zespołowych na przygotowania i udział w rywalizacji od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.  
Wnioski należy składać w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.   

4. Prezydent  Miasta  Siemianowice  Śląskie  może  przyznać  stypendium  na  wniosek  złożony  poza  terminem 
określonym w ust. 2. Wniosek taki wymaga uzasadnienia. 

5. Ustala się kwotę bazową w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100 brutto) miesięcznie. 
6. Przy ustalaniu wysokości stypendium brany jest pod uwagę najlepszy wynik sportowy osiągnięty przez zawodnika 

określony w §3.
7. Wysokość stypendium nie może przekroczyć:
1)  300% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust 2 pkt 1,
2)  250% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust 2 pkt 2,
3)  200% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust 2 pkt 3,
4)  150% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust 2 pkt 4,
5)  100% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust 2 pkt 5.
8. Stypendium sportowe  wypłacane  jest  w równych  ratach  miesięcznych  za  okres,  na  który  stypendium zostało  

przyznane.

§ 6

1. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą być opiniowane przez Radę Sportu w Siemianowicach Śląskich.
2. Rada Sportu przedkłada wówczas Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie opinię w formie listy zawodników 

rekomendowanych  do  przyznania  stypendium  wraz  z  informacją  na  temat  osiągniętych  przez  zawodników 
wyników sportowych, wysokości  stypendium dla poszczególnych zawodników oraz okresu,  na który mają być 
przyznane stypendia, a także listy zawodników bez rekomendacji do przyznania stypendium wraz ze wskazaniem 
przyczyny braku rekomendacji.

3. Prezydent  przyznaje  lub  odmawia  przyznania  stypendium  w  trybie  decyzji  administracyjnej,  w  rozumieniu 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W decyzji przyznającej stypendium Prezydent Miasta określa 
wysokość stypendium oraz okres na jaki zostaje przyznane.

4. Lista zawodników którym przyznane zostało stypendium jest publikowana w Biuletynach Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

5. Stypendium wypłacane jest na podstawie decyzji o której mowa w § 6 ust. 3.

§ 7.

1. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, z urzędu lub na podstawie pisemnej informacji złożonej przez zawodnika, 
któremu przyznano stypendium, zwanego dalej stypendystą, lub na podstawie informacji złożonej przez prawnego 
opiekuna małoletniego zawodnika, klubu sportowego który reprezentuje zawodnik lub odpowiedniego polskiego 
związku sportowego, może pozbawić zawodnika stypendium, gdy:
1) miasto Siemianowice  Śląskie przestanie być miejscem zamieszkania stypendysty w rozumieniu art. 25 – 27 

ustawy Kodeks Cywilny;
2) stypendysta utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co zostało stwierdzone 

orzeczeniem  wydanym  przez  lekarza  posiadającego  kwalifikacje  uprawniające  do  wydania  orzeczenia 
lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie;

3) stypendysta zaprzestanie uprawiania sportu;
4) stypendysta  naruszy  przepisy  antydopingowe,  co  zostało  stwierdzone  orzeczeniem  właściwej  organizacji 

antydopingowej;
5) podpisał kontrakt zawodowy, 
6) uzyskał stypendium sportowe pochodzące z innych źródeł  (m.in.  środków państwa lub innego samorządu 

terytorialnego),
7) stypendysta zostanie zawieszony w prawach członkowskich lub zawodniczych przez klub, stowarzyszenie, 

którego jest członkiem lub związek sportowy, którego licencję posiada.



2. Pozbawienie  stypendium  następuje  w  trybie  decyzji  administracyjnej,  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu 
postępowania  administracyjnego, począwszy  od  miesiąca,  w  którym  wystąpiła  okoliczność  wskazana
w ust. 1.

3. Decyzja o której mowa w ust. 2 powinna wskazywać przyczynę pozbawienia stypendysty stypendium oraz termin 
wystąpienia okoliczności stanowiącej przesłankę do pozbawienia stypendium.


	Rada Miasta Siemianowic Śląskich

