
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/141/2016 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 22 września 2016 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  

i wysokości stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym  

współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 31 ust. 3, w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr V/5/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie usta-

lenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sporto-

wych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 

  

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Melon 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/141/2016 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 22 września 2016 r. 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, 

za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

§ 1. „Zawodnikom” osiągającym  wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodo-

wym, w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, mogą być przyznane stypendia sportowe, zwane 

dalej stypendiami. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o zawodniku, należy przez to rozumieć mieszkańca 

Miasta Skierniewice, który reprezentuje na zawodach Miasto Skierniewice lub Polskę oraz jest członkiem klu-

bu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie Miasta Skierniewice. 

2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o mieszkańcu Miasta Skierniewice, należy przez to rozu-

mieć osoby fizyczne zameldowane w Gminie Miasto Skierniewice, w rozumieniu ustawy z dnia 24 września 

2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, z późn. zm.) oraz osoby fizyczne posiadające cen-

trum życiowe na terenie Miasta Skierniewice, tj. miejsce pobytu w rozumieniu art. 25-27 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 380). 

§ 3. Stypendium może otrzymać zawodnik, który w dniu złożenia wniosku ukończył 14 rok życia, spełnia-

jący jednocześnie następujące warunki: 

1) jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie Miasta Skierniewice, zamiesz-

kałym na terenie Miasta Skierniewice, które reprezentuje na zawodach; 

2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, 

organizację o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodową organizację w danej  dyscyplinie; 

3) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega powszechnie obowiązujących norm 

społecznych; 

4) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną, przestrzega obowiązujących przepisów sportowych, 

godnie reprezentuje Miasto Skierniewice; 

5) reprezentuje barwy skierniewickiego klubu sportowego lub stowarzyszenia co najmniej pół roku. 

§ 4. Ustala się następujące wysokości stypendiów: 

1) dla zawodników, którzy osiągają wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodo-

wym, w dyscyplinach indywidualnych: 

a) w kategorii Senior: 

- reprezentujących Polskę i Skierniewice na Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Europy lub po-

siadający klasę Mistrzowską Międzynarodową – do 1 700 zł brutto miesięcznie, 

- powołanych do Kadry Narodowej Polski, medalistów Mistrzostw Polski lub posiadających klasę Mi-

strzowską Krajową – do 1 100 zł brutto miesięcznie, 

- powołanych do Kadry Województwa, medalistów Pucharu Polski, Grand Prix Polski lub posiadają-

cych I klasę sportową – do 600 zł brutto miesięcznie, 

b) w kategorii  Młodzieżowiec, Junior: 

- reprezentujących Polskę i Skierniewice na Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Europy lub po-

siadający klasę Mistrzowską Międzynarodową – do 1 100 zł brutto miesięcznie, 

- powołanych do Kadry Narodowej Polski, medalistów Mistrzostw Polski lub posiadających klasę Mi-

strzowską Krajową – do 800 zł brutto miesięcznie, 
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- powołanych do Kadry Województwa, medalistów Pucharu Polski, Grand Prix Polski lub posiadają-

cych I klasę sportową – do 400 zł brutto miesięcznie; 

2) dla zawodników, którzy osiągają  wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodo-

wym, w grach zespołowych: 

a) reprezentujących Polskę i Skierniewice na Mistrzostwach Świata, Europy lub powołanych do Kadry Na-

rodowej Polski - do 1 000 zł brutto miesięcznie, 

b) Medalistów Mistrzostw Polski lub powołanych do Kadry  Województwa - do 500 zł brutto miesięcznie; 

3) wysokość oraz liczba stypendiów uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel  w uchwalonym na dany 

rok budżecie Miasta Skierniewice. 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane mogą być na okres do 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym w oparciu 

o wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie stypendium. 

2. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych,  z dołu do dnia 10 każdego miesiąca. 

§ 6. 1. Wniosek o stypendium może złożyć klub sportowy zawodnika. 

2. Wniosek o stypendium należy złożyć do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego w Wydziale Roz-

woju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice. 

3. W sytuacjach szczególnych Prezydent Miasta Skierniewice może wyznaczyć inny termin na składanie 

wniosków o przyznanie stypendium sportowego. 

4. Wniosek o stypendium złożony na urzędowym formularzu powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko zawodnika; 

2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego; 

3) opis osiągnięć sportowych zawodnika; 

4) zaświadczenie potwierdzające opisane osiągnięcia, wydane przez właściwą organizację  krajową zajmującą 

się sportem; 

5) zobowiązanie Klubu i Stypendysty do informowania Prezydenta Miasta Skierniewice o okolicznościach 

skutkujących cofnięciem lub wstrzymaniem stypendium; 

6) oświadczenie Stypendysty do celów podatkowych. 

§ 7. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Skierniewice po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady 

Miasta Skierniewice ds. sportu. 

2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego przyznania. 

§ 8. 1. Stypendium sportowe cofa się w przypadku: 

1) zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszania obowiązujących re-

gulaminów; 

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez właściwą dla stypendysty organizację; 

3) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu; 

4) utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny 

sportu; 

5) zmiany barw klubowych i członkostwa w klubie sportowym na działający  poza Miastem Skierniewice; 

6) naruszenia przepisów prawa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym. 

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona 

właściwym orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jed-

nak niż przez dwa miesiące. Decyzję w tym zakresie podejmuje Prezydent Miasta Skierniewice na wniosek 

organizacji wymienionych w § 6 ust. 1. 

3. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli: 
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1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego; 

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez właściwy organ statutowy. 

4. Stypendium wypłaca się do końca miesiąca, w którym stypendysta ukończył 25 rok życia. 

§ 9. 1. Wniosek o wstrzymanie lub cofnięcie stypendium składa podmiot określony w § 6 ust. 1, a decyzję 

podejmuje Prezydent Miasta Skierniewice. 

2. Wstrzymanie stypendium następuje z dniem wystąpienia okoliczności wskazanych w § 8 ust. 3. 

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 

4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje. 

§ 10. Podmioty zgłaszające kandydatów do stypendiów oraz Stypendyści zobowiązani są do dbania o dobre 

imię Miasta Skierniewice i jego promocję na imprezach sportowych. 

§ 11. 1. Wypłata stypendium nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy  Miastem Skierniewice  

a Stypendystą. 

2. Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. 
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