
UCHWAŁA NR IV/50/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 23 grudnia 2010 r.  

 

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

sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 

151, poz. 1014) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta Kielce.  

§ 2.  

1. O stypendium sportowe, o którym mowa w § 1 może ubiegać się zawodnik, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

2. Przez określenie Mistrzostwa Polski rozumie się również Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach 

letnich, halowych i zimowych.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o stypendia sportowe są: 

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, winien 

zawierać: 

3. Wnioski w sprawie przyznania stypendium sportowego składane są do Prezydenta Miasta Kielce, za 

pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, w terminie do dnia 15 grudnia roku

poprzedzającego rok, w którym stypendium ma być przyznane.  

§ 4. 1. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta w liczbie pięciu osób w składzie: 

2. Komisja rozpatruje złożone wnioski w ciągu dwóch tygodni od daty ich wpłynięcia.  

3. Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych wniosków przedkłada Prezydentowi imienny wykaz 

kandydatów do stypendiów wraz z czasokresem i wysokością proponowanego stypendium.  

§ 5. 1. Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Kielce. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.  

3. Imienny wykaz stypendystów podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielc.  

§ 6. 1. Stypendium może być przyznane w wysokości do 500,00 zł. /brutto/ miesięcznie, w zależności od 

poziomu sportowego zawodnika. 

2. Stypendium może być przyznane uprawnionym zawodnikom raz w roku, na okres od 6 do12 miesięcy 

w danym roku budżetowym.  

§ 7. Prezydent Miasta Kielce może pozbawić zawodnika przyznanego stypendium sportowego w przypadku: 

§ 8. Nienależne pobrane stypendium sportowe podlega zwrotowi.  

§ 9. 1. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

z tym, że w miesiącu grudniu dokonuje się wypłaty za miesiąc listopad oraz grudzień. 

2. Wypłaty stypendium dokonuje się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub

w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta w Kielcach.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.  

§ 11. 1. Uchwała ma także zastosowanie do wyników sportowych, o których mowa w § 1 i 2 uchwały, 

osiągniętych przed dniem jej wejścia w życie, począwszy od 1 stycznia 2010r. 

2. Wnioski w sprawie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2010 mogą być składane do dnia 28 

lutego 2011r.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

1) jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie Miasta Kielce,

2) uprawia dyscyplinę sportową, objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem sportowym, 

w jednej z kategorii sportowych: 

a) junior młodszy,

b) junior,

c) junior starszy,

d) młodzieżowiec.

3) spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) brał udział w zawodach rangi Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy,

b) został powołany przez właściwy polski związek sportowy do kadry narodowej w dyscyplinach 

indywidualnych oraz reprezentacji kraju w grach zespołowych na Mistrzostwa Świata lub Europy na dany 

rok kalendarzowy, 

c) zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostwa Polski,

d) zajął I miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w ramach współzawodnictwa w „Systemie 

Sportu Młodzieżowego” 

1) zawodnicy,

2) kluby sportowe,

3) związki sportowe,

4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.

1) pełne dane personalne zawodnika,

2) informację o uprawianej przez niego dyscyplinie sportu, uzyskanych wynikach i dotychczasowych osiągnięciach

sportowych, 

3) potwierdzenie osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w okresie 

poprzedzającym rok przyznania stypendium, przez właściwy dla danej dyscypliny sportu Polski lub 

Świętokrzyski Związek Sportowy, 

4) opinię klubu sportowego,

5) oświadczenie zawodnika o nie zawarciu kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem lub 

związkiem sportowym, który gwarantuje stałe wynagrodzenie, 

6) oświadczenie klubu sportowego o okolicznościach skutkujących pozbawienia zawodnika stypendium 

sportowego, 

7) oświadczenie dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

1) dwóch przedstawicieli Komisji właściwej do spraw sportu Rady Miasta Kielce

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce.

1) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez macierzysty klub lub właściwy związek sportowy,

2) obniżenia poziomu sportowego zawodnika potwierdzonego przez macierzysty klub,

3) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem lekarza medycyny sportowej,

4) utraty licencji zawodnika, uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

5) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem lub sponsorem, który zobowiązał się świadczyć

stałe wynagrodzenie, 

6) jeżeli zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) zmienił przynależność klubową stając się członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia nie działającego na 

terenie Gminy Kielce. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kielce  

 

Tomasz Bogucki 
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Rady Miasta Kielce 

z dnia 23 grudnia 2010 r. 

Zalacznik1.docx
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UCHWAŁA NR IV/50/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 23 grudnia 2010 r.  

 

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

sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 

151, poz. 1014) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta Kielce.  

§ 2.  

1. O stypendium sportowe, o którym mowa w § 1 może ubiegać się zawodnik, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

2. Przez określenie Mistrzostwa Polski rozumie się również Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach 

letnich, halowych i zimowych.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o stypendia sportowe są: 

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, winien 

zawierać: 

3. Wnioski w sprawie przyznania stypendium sportowego składane są do Prezydenta Miasta Kielce, za 

pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, w terminie do dnia 15 grudnia roku

poprzedzającego rok, w którym stypendium ma być przyznane.  

§ 4. 1. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta w liczbie pięciu osób w składzie: 

2. Komisja rozpatruje złożone wnioski w ciągu dwóch tygodni od daty ich wpłynięcia.  

3. Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych wniosków przedkłada Prezydentowi imienny wykaz 

kandydatów do stypendiów wraz z czasokresem i wysokością proponowanego stypendium.  

§ 5. 1. Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Kielce. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.  

3. Imienny wykaz stypendystów podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielc.  

§ 6. 1. Stypendium może być przyznane w wysokości do 500,00 zł. /brutto/ miesięcznie, w zależności od 

poziomu sportowego zawodnika. 

2. Stypendium może być przyznane uprawnionym zawodnikom raz w roku, na okres od 6 do12 miesięcy 

w danym roku budżetowym.  

§ 7. Prezydent Miasta Kielce może pozbawić zawodnika przyznanego stypendium sportowego w przypadku: 

§ 8. Nienależne pobrane stypendium sportowe podlega zwrotowi.  

§ 9. 1. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

z tym, że w miesiącu grudniu dokonuje się wypłaty za miesiąc listopad oraz grudzień. 

2. Wypłaty stypendium dokonuje się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub

w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta w Kielcach.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.  

§ 11. 1. Uchwała ma także zastosowanie do wyników sportowych, o których mowa w § 1 i 2 uchwały, 

osiągniętych przed dniem jej wejścia w życie, począwszy od 1 stycznia 2010r. 

2. Wnioski w sprawie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2010 mogą być składane do dnia 28 

lutego 2011r.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

1) jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie Miasta Kielce,

2) uprawia dyscyplinę sportową, objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem sportowym, 

w jednej z kategorii sportowych: 

a) junior młodszy,

b) junior,

c) junior starszy,

d) młodzieżowiec.

3) spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) brał udział w zawodach rangi Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy,

b) został powołany przez właściwy polski związek sportowy do kadry narodowej w dyscyplinach 

indywidualnych oraz reprezentacji kraju w grach zespołowych na Mistrzostwa Świata lub Europy na dany 

rok kalendarzowy, 

c) zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostwa Polski,

d) zajął I miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w ramach współzawodnictwa w „Systemie 

Sportu Młodzieżowego” 

1) zawodnicy,

2) kluby sportowe,

3) związki sportowe,

4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.

1) pełne dane personalne zawodnika,

2) informację o uprawianej przez niego dyscyplinie sportu, uzyskanych wynikach i dotychczasowych osiągnięciach

sportowych, 

3) potwierdzenie osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w okresie 

poprzedzającym rok przyznania stypendium, przez właściwy dla danej dyscypliny sportu Polski lub 

Świętokrzyski Związek Sportowy, 

4) opinię klubu sportowego,

5) oświadczenie zawodnika o nie zawarciu kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem lub 

związkiem sportowym, który gwarantuje stałe wynagrodzenie, 

6) oświadczenie klubu sportowego o okolicznościach skutkujących pozbawienia zawodnika stypendium 

sportowego, 

7) oświadczenie dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

1) dwóch przedstawicieli Komisji właściwej do spraw sportu Rady Miasta Kielce

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce.

1) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez macierzysty klub lub właściwy związek sportowy,

2) obniżenia poziomu sportowego zawodnika potwierdzonego przez macierzysty klub,

3) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem lekarza medycyny sportowej,

4) utraty licencji zawodnika, uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

5) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem lub sponsorem, który zobowiązał się świadczyć

stałe wynagrodzenie, 

6) jeżeli zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) zmienił przynależność klubową stając się członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia nie działającego na 

terenie Gminy Kielce. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kielce  

 

Tomasz Bogucki 

 

Załącznik do Uchwały Nr 

IV/50/2010 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 23 grudnia 2010 r. 
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UCHWAŁA NR IV/50/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 23 grudnia 2010 r.  

 

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

sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 

151, poz. 1014) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta Kielce.  

§ 2.  

1. O stypendium sportowe, o którym mowa w § 1 może ubiegać się zawodnik, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

2. Przez określenie Mistrzostwa Polski rozumie się również Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach 

letnich, halowych i zimowych.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o stypendia sportowe są: 

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, winien 

zawierać: 

3. Wnioski w sprawie przyznania stypendium sportowego składane są do Prezydenta Miasta Kielce, za 

pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, w terminie do dnia 15 grudnia roku

poprzedzającego rok, w którym stypendium ma być przyznane.  

§ 4. 1. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta w liczbie pięciu osób w składzie: 

2. Komisja rozpatruje złożone wnioski w ciągu dwóch tygodni od daty ich wpłynięcia.  

3. Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych wniosków przedkłada Prezydentowi imienny wykaz 

kandydatów do stypendiów wraz z czasokresem i wysokością proponowanego stypendium.  

§ 5. 1. Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Kielce. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.  

3. Imienny wykaz stypendystów podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielc.  

§ 6. 1. Stypendium może być przyznane w wysokości do 500,00 zł. /brutto/ miesięcznie, w zależności od 

poziomu sportowego zawodnika. 

2. Stypendium może być przyznane uprawnionym zawodnikom raz w roku, na okres od 6 do12 miesięcy 

w danym roku budżetowym.  

§ 7. Prezydent Miasta Kielce może pozbawić zawodnika przyznanego stypendium sportowego w przypadku: 

§ 8. Nienależne pobrane stypendium sportowe podlega zwrotowi.  

§ 9. 1. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

z tym, że w miesiącu grudniu dokonuje się wypłaty za miesiąc listopad oraz grudzień. 

2. Wypłaty stypendium dokonuje się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub

w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta w Kielcach.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.  

§ 11. 1. Uchwała ma także zastosowanie do wyników sportowych, o których mowa w § 1 i 2 uchwały, 

osiągniętych przed dniem jej wejścia w życie, począwszy od 1 stycznia 2010r. 

2. Wnioski w sprawie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2010 mogą być składane do dnia 28 

lutego 2011r.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

1) jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie Miasta Kielce,

2) uprawia dyscyplinę sportową, objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem sportowym, 

w jednej z kategorii sportowych: 

a) junior młodszy,

b) junior,

c) junior starszy,

d) młodzieżowiec.

3) spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) brał udział w zawodach rangi Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy,

b) został powołany przez właściwy polski związek sportowy do kadry narodowej w dyscyplinach 

indywidualnych oraz reprezentacji kraju w grach zespołowych na Mistrzostwa Świata lub Europy na dany 

rok kalendarzowy, 

c) zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostwa Polski,

d) zajął I miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w ramach współzawodnictwa w „Systemie 

Sportu Młodzieżowego” 

1) zawodnicy,

2) kluby sportowe,

3) związki sportowe,

4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.

1) pełne dane personalne zawodnika,

2) informację o uprawianej przez niego dyscyplinie sportu, uzyskanych wynikach i dotychczasowych osiągnięciach

sportowych, 

3) potwierdzenie osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w okresie 

poprzedzającym rok przyznania stypendium, przez właściwy dla danej dyscypliny sportu Polski lub 

Świętokrzyski Związek Sportowy, 

4) opinię klubu sportowego,

5) oświadczenie zawodnika o nie zawarciu kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem lub 

związkiem sportowym, który gwarantuje stałe wynagrodzenie, 

6) oświadczenie klubu sportowego o okolicznościach skutkujących pozbawienia zawodnika stypendium 

sportowego, 

7) oświadczenie dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

1) dwóch przedstawicieli Komisji właściwej do spraw sportu Rady Miasta Kielce

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce.

1) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez macierzysty klub lub właściwy związek sportowy,

2) obniżenia poziomu sportowego zawodnika potwierdzonego przez macierzysty klub,

3) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem lekarza medycyny sportowej,

4) utraty licencji zawodnika, uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

5) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem lub sponsorem, który zobowiązał się świadczyć

stałe wynagrodzenie, 

6) jeżeli zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) zmienił przynależność klubową stając się członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia nie działającego na 

terenie Gminy Kielce. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kielce  

 

Tomasz Bogucki 
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UCHWAŁA NR IV/50/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 23 grudnia 2010 r.  

 

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

sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 

151, poz. 1014) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta Kielce.  

§ 2.  

1. O stypendium sportowe, o którym mowa w § 1 może ubiegać się zawodnik, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

2. Przez określenie Mistrzostwa Polski rozumie się również Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach 

letnich, halowych i zimowych.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o stypendia sportowe są: 

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, winien 

zawierać: 

3. Wnioski w sprawie przyznania stypendium sportowego składane są do Prezydenta Miasta Kielce, za 

pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, w terminie do dnia 15 grudnia roku

poprzedzającego rok, w którym stypendium ma być przyznane.  

§ 4. 1. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta w liczbie pięciu osób w składzie: 

2. Komisja rozpatruje złożone wnioski w ciągu dwóch tygodni od daty ich wpłynięcia.  

3. Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych wniosków przedkłada Prezydentowi imienny wykaz 

kandydatów do stypendiów wraz z czasokresem i wysokością proponowanego stypendium.  

§ 5. 1. Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Kielce. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.  

3. Imienny wykaz stypendystów podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielc.  

§ 6. 1. Stypendium może być przyznane w wysokości do 500,00 zł. /brutto/ miesięcznie, w zależności od 

poziomu sportowego zawodnika. 

2. Stypendium może być przyznane uprawnionym zawodnikom raz w roku, na okres od 6 do12 miesięcy 

w danym roku budżetowym.  

§ 7. Prezydent Miasta Kielce może pozbawić zawodnika przyznanego stypendium sportowego w przypadku: 

§ 8. Nienależne pobrane stypendium sportowe podlega zwrotowi.  

§ 9. 1. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

z tym, że w miesiącu grudniu dokonuje się wypłaty za miesiąc listopad oraz grudzień. 

2. Wypłaty stypendium dokonuje się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub

w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta w Kielcach.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.  

§ 11. 1. Uchwała ma także zastosowanie do wyników sportowych, o których mowa w § 1 i 2 uchwały, 

osiągniętych przed dniem jej wejścia w życie, począwszy od 1 stycznia 2010r. 

2. Wnioski w sprawie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2010 mogą być składane do dnia 28 

lutego 2011r.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

1) jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie Miasta Kielce,

2) uprawia dyscyplinę sportową, objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem sportowym, 

w jednej z kategorii sportowych: 

a) junior młodszy,

b) junior,

c) junior starszy,

d) młodzieżowiec.

3) spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) brał udział w zawodach rangi Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy,

b) został powołany przez właściwy polski związek sportowy do kadry narodowej w dyscyplinach 

indywidualnych oraz reprezentacji kraju w grach zespołowych na Mistrzostwa Świata lub Europy na dany 

rok kalendarzowy, 

c) zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostwa Polski,

d) zajął I miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w ramach współzawodnictwa w „Systemie 

Sportu Młodzieżowego” 

1) zawodnicy,

2) kluby sportowe,

3) związki sportowe,

4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.

1) pełne dane personalne zawodnika,

2) informację o uprawianej przez niego dyscyplinie sportu, uzyskanych wynikach i dotychczasowych osiągnięciach

sportowych, 

3) potwierdzenie osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w okresie 

poprzedzającym rok przyznania stypendium, przez właściwy dla danej dyscypliny sportu Polski lub 

Świętokrzyski Związek Sportowy, 

4) opinię klubu sportowego,

5) oświadczenie zawodnika o nie zawarciu kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem lub 

związkiem sportowym, który gwarantuje stałe wynagrodzenie, 

6) oświadczenie klubu sportowego o okolicznościach skutkujących pozbawienia zawodnika stypendium 

sportowego, 

7) oświadczenie dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

1) dwóch przedstawicieli Komisji właściwej do spraw sportu Rady Miasta Kielce

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce.

1) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez macierzysty klub lub właściwy związek sportowy,

2) obniżenia poziomu sportowego zawodnika potwierdzonego przez macierzysty klub,

3) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem lekarza medycyny sportowej,

4) utraty licencji zawodnika, uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

5) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem lub sponsorem, który zobowiązał się świadczyć

stałe wynagrodzenie, 

6) jeżeli zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) zmienił przynależność klubową stając się członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia nie działającego na 

terenie Gminy Kielce. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kielce  

 

Tomasz Bogucki 
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