Projekt
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki
sportowe
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 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 poźń. zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z poźń. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się przyznawać stypendia oraz nagrody i wyróżnienia sportowe Gminy Mszczonów
1)szczególnie uzdolnionym sportowcom posiadającym status zawodnika i ich trenerom, którzy osiągają
wysokie wyniki uczestnicząc we współzawodnictwie sportowym jako reprezentanci podmiotów działających
statutowo na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mszczonów,
2) stypendia sportowe są pomocą i wyróżnieniem przyznawanym corocznie na okres nie krótszy niż
3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok albo w formie jednorazowego wsparcia finansowego,
3) nagrody sportowe, w tym również nagrody, są przyznawane w formie pieniężnej,
4) wyróżnienia przyznaje się w formie dyplomu, pucharu lub upominku o wartości do 200 zł.
§ 2.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia określa
corocznie Rada Miejska w Mszczonowie w uchwale budżetowej.
§ 3.
Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Mszczonowa,
2) klubie sportowym - rozumie się przez to klub lub inny podmiot mający siedzibę i działający na terenie
Gminy Mszczonów w zakresie kultury fizycznej, wychowania fizycznego i uprawiania sportu,
3) zawodniku - należy przez to rozumieć osobę uprawiającą określoną dyscyplinę sportu uczestniczącą we
współzawodnictwie sportowym - rozumie się przez to indywidualną lub drużynową rywalizację osób
zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub
przeciwnika,
§ 4.
Stypendium lub nagroda sportowa może być przyznana zawodnikowi, trenerowi, który spełnia warunki:
1) jest reprezentantem klubu sportowego,
2) zobowiązał się do realizacji programu szkolenia i treningu określonego przez klub,
3) uzyskał pozytywną opinię klubu sportowego,
4) uzyskał wysoki wynik we współzawodnictwie sportowym, przez co rozumie się w szczególności:
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a) w dyscyplinach indywidualnych - minimum zdobycie medalu w mistrzostwach wojewódzkich, jeżeli
w zawodach zorganizowanych przez polski związek sportowy brało udział co najmniej 6 zawodników,
b) w dyscyplinach zespołowych zakwalifikowanie się zawodnika do kadry pierwszego zespołu
reprezentującego klub w rozgrywkach ligowych organizowanych lub prowadzonych przez polski związek
sportowy.
§ 5.
Kandydatów do stypendiów oraz nagród i wyróżnień mogą zgłaszać:
1) zarząd klubu sportowego,
2) polskie związki sportowe,
3) właściwa Komisja ds. Sportu, Rady Miejskiej w Mszczonowie.
§ 6.
1. Wniosek o przyznanie zawodnikowi stypendium sportowego lub nagrody sportowej powinien zawierać:
a) dane wnioskodawcy (pełna nazwa, albo imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu),
b) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwę klubu
sportowego którego jest członkiem) uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaniem dotychczasowych
osiągnięć kandydata (kserokopie dyplomów, protokołów z zawodów, wycinki prasowe, poświadczone
kserokopie licencji lub karty zgłoszenia we współzawodnictwie sportowym.
2. Wniosek o przyznanie zawodnikowi stypendium sportowego w formie jednorazowego wsparcia
finansowego winien ponadto wskazywać na co stypendysta zamierza przeznaczyć stypendium, określić sumę
wydatków oraz wykazać niezbędność ich poniesienia.
3. Wnioski należy składać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mszczonowie w terminach do 31 maja i 30
listopada.
§ 7.
1. Złożone wnioski o stypendia, nagrody i wyróżnienia rozpatruje Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mszczonowie w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji przedkłada do zaopiniowania Komisji, o której mowa w §5 pkt.3, listę
kandydatów do stypendiów, nagród i wyróżnień wraz z propozycją ich wysokości.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji przedkłada Burmistrzowi listę kandydatów do stypendiów, nagród i wyróżnień
wraz z propozycją ich wysokości oraz z opinią Komisji, o której mowa w ust.2, przy uwzględnieniu środków
przewidzianych na ten cel budżecie gminy.
§ 8.
1. Decyzję o przyznaniu, wysokości oraz sposobie wypłacenia stypendium sportowego, nagrody lub
wyróżnienia podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia.
2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
3. Wnioskodawca o przyznanie stypendium ma obowiązek przedkładania miesięcznych informacji
o stypendyście.
§ 9.
1. Wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego może nastąpić w przypadkach gdy stypendysta:
a) przestał spełniać warunki ustalone w § 4,
b) zmienił przynależność klubową,
c) został zawieszony w prawach zawodnika przez władze klubu sportowego,
d) czasowo lub stale przestał uprawiać sport,
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e) zaniedbuje obowiązek prawidłowej realizacji szkolenia i treningów,
f) wykorzystuje stypendium niezgodnie z przeznaczeniem,
g) nie przestrzega regulaminów sportowych i reguł rywalizacji,
h) rażąco narusza normy etyczno-moralne, przepisy prawa albo podejmuje działania godzące w dobre imię
Gminy lub Klubu.
2. Wniosek o wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego może złożyć podmiot określony w §
5 uchwały,
3. Burmistrz może wstrzymać lub pozbawić stypendium z własnej inicjatywy przy wystąpieniu okoliczności
o których mowa w ust. 1
4. Wstrzymanie stypendium sportowego oznacza zaprzestanie dalszych wypłat na rzecz Stypendysty, a w
przypadku wypłacenia stypendium w formie jednorazowego wsparcia finansowego obowiązek zwrócenia
gminie nieprawidłowo wykorzystanej części.
5. Pozbawienie stypendium sportowego oznacza zaprzestanie dalszych wypłat na rzecz stypendysty
i powstanie po jego stronie obowiązku zwrotu gminie całości lub części kwot wypłaconych.
6. Wstrzymanie albo pozbawienie stypendium sportowego należy do kompetencji Burmistrza.
§ 10.
Ustala się następujące, maksymalne wysokości stypendium wypłacanych miesięcznie:
1) dla zawodnika w dyscyplinach indywidualnych do wysokości 1000 zł,
2) dla zawodników drużynowej rywalizacji sportowej I i II ligi, Pucharu Polski od szczebla wojewódzkiego,
do wysokości 1000zł,
3) dla zawodnika drużynowej rywalizacji sportowej III ligi, do wysokości 500zł,
4) dla zawodnika IV ligi, do wysokości 400zł,
5) dla zawodnika ligi okręgowej i niższych, do wysokości 200 zł.
§ 11.
1. Ustala się maksymalne wysokości nagród sportowych:
1) za zdobycie medalu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4a do wysokości 500 zł,
2) za zwycięstwo w rywalizacji ligowej lub pucharowej, o której mowa w § 10 pkt 2, do wysokości 500 zł,
3) dla najlepszego zawodnika lub trenera w cyklu rozgrywek ligowych, pucharowych lub turnieju do
wysokości 500 zł.
2. Nagrody wymienione w ust. 1 przyznaje się indywidualnie.
§ 12.
Wysokość oraz ilość stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień uzależniona jest od wysokości
środków finansowych o których mowa w § 2.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 14.
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr. XXI/210/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie
przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr. 146, poz. 5117 z późn. zm.).
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§ 15.
Uchwał wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia .................... 2011 r.
W związku z wejściem w życie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z dnia 15
lipca 2010 r.), zgodnie z art. 93, tracą moc ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ( Dz. U.
z 2007 r. Nr. 226, poz. 1675, z póź. zm. 30) ), z wyjątkiem art. 43 oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poź. zm. 31) ). W związku ze zmianą podstawy
prawnej, a co za tym idzie, ujednolicenia tekstu, zasadnym jest uchylenie uchwały Nr. XXI/210/08 Rady
Miejskiej Mszczonowie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz
wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr. 146, poz. 5117 z późn.
zm.) i określenie przez Radę Miejską w Mszczonowie nowych zasad przyznawania stypendiów sportowych
oraz wyróżnień i nagród dla zawodników i trenerów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym,
w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Mszczonów.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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