UCHWAŁA Nr V/29/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów
uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
17, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz.675)
oraz art.31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
oraz Nr 151, poz.1014) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, ma na celu wspieranie:
1) zawodników szczególnie uzdolnionych, we wszystkich kategoriach
wiekowych, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami
mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy,
2) zawodników powołanych do kadry narodowej, objętych centralnym
szkoleniem przez polskie związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich
w grach zespołowych w okresie reprezentowania kraju,
3) zawodników uczestniczących w rozgrywkach ligowych prowadzonych
przez polskie związki sportowe w grach drużynowych, których konkurencja
znajduje się w programie Igrzysk Olimpijskich.
2. Stypendium może być przyznane zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych
mających siedzibę i działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, a także
zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek i będącym
członkami klubów mających siedzibę poza Gminą Miejską Ciechocinek.
§. 2. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, zwanego dalej
„wnioskodawcą”, w którym zawodnik jest zrzeszony, maksymalnie na okres roku
kalendarzowego.
2. Wnioski o stypendium składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Ciechocinku w terminach: do 15 lutego, do 15 sierpnia i do 15 grudnia
danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że w roku wejścia w życie
uchwały w terminach: do 15 kwietnia, do 15 sierpnia i do 15 grudnia 2011 r.
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3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku
o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 3 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4,
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dołącza się:
1) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:
a) oświadczenie klubu potwierdzające przynależność zawodnika do
klubu,
b) w przypadku zawodnika medalisty komunikat końcowy zawodów lub
inny dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem,
c) w przypadku zawodnika będącego członkiem kadry narodowej,
dokument potwierdzający powołanie zawodnika do kadry narodowej,
potwierdzony za zgodność z oryginałem,
d) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania
Burmistrza
Ciechocinka
o
okolicznościach
skutkujących
wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.
2) W przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) oświadczenie klubu potwierdzające przynależność klubową
zawodnika,
b) oświadczenie klubu o zgłoszeniu zawodników do rozgrywek
ligowych w danej dyscyplinie sportu,
c) komunikat końcowy uwzględniający tabelę na zakończenie ostatnich
rozgrywek ligowych,
d) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania
Burmistrza
Ciechocinka
o
okolicznościach
skutkujących
wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.
7. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 3. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Ciechocinka na podstawie umowy zawartej
z uprawnionym zawodnikiem.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego
przyznaniem.
3. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne wynagrodzenie miesięczne
w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium
sportowego, publikowane na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Wysokość miesięcznej raty stypendium sportowego może wynosić:
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1) dla zawodników biorących udział w rozgrywkach seniorskich – do 30% kwoty,
o której mowa w ust. 3.
2) dla zawodników startujących w kategoriach wiekowych niższych niż seniorzy,
– do 15 % kwoty, o której mowa w ust. 3.
§ 4. 1. Wypłata stypendium może być wstrzymana w następujących przypadkach:
1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem,
2) gdy zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co
zostanie potwierdzone na piśmie przez wnioskodawcę,
3) gdy zawodnik odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia
lub rozgrywkach ligowych,
4) gdy zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ
statutowy właściwego polskiego związku sportowego.
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyn wymienionych
w ust. 1, nie krótszy niż jeden miesiąc.
3. Wypłatę stypendium wznawia się na wniosek złożony przez wnioskodawcę, po
ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.
4. Wnioski o wstrzymanie stypendium można składać do 20-go każdego miesiąca
ze skutkiem wstrzymania do miesiąca następnego.
§ 5. 1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem,
2) nierealizowania przez zawodnika programu szkoleniowego,
3) wystąpienia przez zawodnika z dotychczasowego klubu sportowego
i niewstąpienia do nowego klubu sportowego,
4) zawodnik przestał być członkiem kadry narodowej,
5) upłynęły 3 miesiące od daty wstrzymania wypłacania stypendium,
6) zawodnik został skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
7) zawodnik naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne,
8) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia
lekarskiego.
2. 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.
3. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1.
4. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, zawodnik nie powróci do
realizacji programu szkolenia, stypendium ulega cofnięciu.
5. Wnioski o cofnięcie stypendium można składać do 20-go każdego miesiąca.
§ 6. Oświadczenie Burmistrza w przedmiocie przyznania, wstrzymania i cofnięcia
wpłaty stypendium doręcza się zawodnikowi oraz wnioskodawcy.
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§ 7. Wykaz zawodników, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium
podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
i Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 8. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku wraz z odsetkami ustawowymi
liczonymi od dnia jego wypłaty.
§ 9. Traci moc uchwała nr XLI/385/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia
18 września 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz
nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa KujawskoPomorskiego z 2006 r. Nr 130, poz. 1935).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aldona Nocna
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) 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,
nagród i wyróżnień sportowych. Istnieje więc konieczność podjęcia uchwał opartych
o nową podstawę prawną, które uporządkują dotychczas obowiązujące przepisy
gminne.
Zgodnie z art. 31 wspomnianej ustawy o sporcie organy samorządu
terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz
nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Projekt

niniejszej

uchwały

uwzględnia

część

zapisów

dotychczas

obowiązujących oraz zmiany wynikające z praktyki przyznawania, wstrzymywania
i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników
w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach
zespołowych. Stypendia nadal będą wyróżnieniem dla najlepszych sportowców oraz
pomogą im w edukacji sportowej i realizacji wyznaczonych celów. Zawodnicy
reprezentując poszczególne kluby sportowe promować będą Ciechocinek.
Wobec

powyższego,

w przedstawionej wersji.

proszę

Wysoką

Radę

o

przyjęcie

uchwały
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