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Poz. 8038
UCHWAŁA NR XVII/121/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych Miasta Będzina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. Ustanowić stypendia sportowe dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia 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 powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina

Krzysztof Dudziński
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Załącznik do uchwały Nr XVII/121/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 listopada 2019 r.
Regulamin Stypendium Sportowego Miasta Będzina
§ 1. 1. Stypendium może otrzymać będąca mieszkańcem Będzina osoba fizyczna, zwana dalej
zawodnikiem.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, osiągający wysokie wyniki sportowe, biorący udział we
współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku
sportowego lub stowarzyszenia organizującego współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach tanecznych.
§ 2. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku może otrzymać zawodnik, który w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich
lub paraolimpijskich w danej kategorii wiekowej, który spełnia jeden z poniższych warunków:
1) brał udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
2) zdobył miejsce od I do VIII w mistrzostwach świata lub pucharze świata,
3) zdobył miejsce od I do VI w mistrzostwach Europy lub pucharze Europy,
4) zdobył miejsce od I do III w mistrzostwach Polski, pucharze Polski,
5) zdobył miejsce od I do III w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
6) został powołany do kadry narodowej w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu,
7) zdobył I miejsce w mistrzostwach województwa lub pucharze województwa (okręgu).
2. Stypendium sportowe w dyscyplinie taniec sportowy może otrzymać zawodnik, który w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w parze w danej kategorii wiekowej, który spełnia
jeden z poniższych warunków:
1) zdobył miejsce od I do III w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata i Pucharze
Europy,
2) zdobył miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski, Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski,
Pucharze Polski, Pucharze Wieczystego i w turnieju Grand Prix Polski,
3) zdobył I miejsce w mistrzostwach okręgu lub pucharze okręgu.
3. Stypendium za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, przyznaje się gdy w zawodach indywidualnych
uczestniczyło co najmniej 12 osób w danej konkurencji sportowej lub w zawodach drużynowych co najmniej
8 drużyn w danej konkurencji.
4. Stypendium za osiągnięcia, o których mowa w ust. 2, przyznaje się gdy w zawodach uczestniczyło
co najmniej 8 par w danej konkurencji tańca sportowego.
§ 4. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe, liczbę osób uczestniczących w zawodach
kwalifikowanych do stypendium, wydane przez właściwy związek sportowy, ogólnopolskie lub okręgowe
stowarzyszenie taneczne,
2) dokument potwierdzający powołanie zawodnika do kadry narodowej w uprawianej dyscyplinie sportu,
3) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe w danym roku kalendarzowym.
2. Wniosek dotyczący osiągnięć w danym roku kalendarzowym, tj od 1 stycznia do 31 grudnia, wraz
załączoną dokumentacją należy wnieść do Prezydenta Miasta Będzina do 15 stycznia roku następnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–3–

Poz. 8038

§ 5. 1. Przyznane stypendium wypłaca się w dwóch transzach:
1) do końca lutego za okres od stycznia do czerwca,
2) do końca września za okres od lipca do grudnia.
2. Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe wynosi:
1) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 500 zł miesięcznie,
2) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 – 400 zł miesięcznie,
3) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – 300 zł miesięcznie,
4) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 – 250 zł miesięcznie.
3. Wysokość stypendium za osiągnięcia w tańcu sportowym wynosi:
1) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 – 400 zł miesięcznie,
2) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 – 300 zł miesięcznie,
3) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 – 250 zł miesięcznie.
§ 6. Prezydent Miasta Będzina rozstrzyga o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w trybie
decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 7. 1. Prezydent Miasta Będzina może pozbawić zawodnika stypendium w następujących przypadkach:
1) miasto Będzin przestanie być miejscem zamieszkania stypendysty,
2) stypendysta utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co zostało
stwierdzone orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego uprawnienia 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.
2. Pozbawienie stypendium następuje w trybie decyzji administracyjnej, w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego, począwszy od miesiąca, w którym wystąpiła okoliczność, o której mowa
w ust. 1.

