Projekt
z dnia 17 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
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 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) Rada
Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w Gminie Zawadzkie.
§ 2. Uznaje się za znaczące dla Gminy Zawadzkie następujące dyscypliny sportu:
1) piłka nożna;
2) piłka ręczna;
3) tenis stołowy;
4) tenis ziemny;
5) karate;
6) modelarstwo;
7) siatkówka.
§ 3. 1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej - zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę
sportu uznaną za znaczącą dla Gminy Zawadzkie, jest mieszkańcem Gminy Zawadzkie oraz uzyska jeden
z następujących wyników sportowych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku:
1) zdobył medal na Mistrzostwach Polski, Europy lub Świata w danej kategorii wiekowej w zawodach, w których
wystąpiło co najmniej 8 zawodników lub 8 drużyn;
2) uzyskał kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie lub Uniwersjadę;
3) był członkiem kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej.
2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi drużyny sportowej za osiągnięcia w dyscyplinach
zespołowych, w przypadku spełnienia przez drużynę wymagań określonych w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3.
§ 4. Stypendium sportowe może być przyznane w roku 2017 na okres 5 miesięcy, a w kolejnych latach na okres
6 miesięcy w danym roku budżetowym.
§ 5. Wysokość miesięcznego stypendium sportowego wynosi:
1) w przypadku wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 1 w zależności od rangi zdobytego medalu, tj.:
a) medal brązowy –200 zł brutto,
b) medal srebrny – 300 zł brutto,
c) medal złoty – 400 zł brutto;
2) w przypadku wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 2 – 500 zł brutto;
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3) w przypadku wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 3 – 200 zł brutto;
4) w przypadku wskazanym w § 3 ust. 2 – 200 zł brutto.
§ 6. 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Zawadzkiego na wniosek złożony przez:
1) klub sportowy;
2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy;
3) dyrektora szkoły lub rektora uczelni;
4) osobę fizyczną, o której mowa w § 3, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie stypendium składają wniosek w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem w roku 2017 do dnia 30 czerwca, a w kolejnych latach w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia stypendium.
3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje:
1) dane wnioskodawcy;
2) dane dotyczące zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imiona i nazwiska przedstawicieli
ustawowych, albo osób sprawujących nad nimi opiekę;
3) osiągnięcia sportowe zawodnika w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stypendium;
4) uzasadnienie wniosku.
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika;
2) poświadczenie/oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Zawadzkie;
3) jeżeli zawodnik należy do kadry, zaświadczenie o przynależności do kadry wydane przez właściwy dla danej
dyscypliny polski lub okręgowy związek sportowy;
4) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika do
wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (w przypadku osób zrzeszonych);
5) oświadczenie zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich także przedstawiciela ustawowego) wraz
z podpisem (podpisami) o zapoznaniu się z zasadami i trybem przyznawania i pozbawiania oraz rodzajami
i wysokością stypendiów sportowych wraz z akceptacją ich warunków.
6. Burmistrz Zawadzkiego może wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków.
7. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
8. W przypadku zawodnika spełniającego warunki do otrzymania kilku stypendiów, uzyskuje on prawo do
otrzymania jednego stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego.
9. Zawodnik nie może otrzymać stypendium za osiągnięcie, które zostało zgłoszone do nagrody i wyróżnienia.
10. Stypendium sportowe przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej, która określi sposób jego
wypłaty.
§ 7. Burmistrz Zawadzkiego pozbawia stypendium sportowego w przypadku:
1) zrezygnowania z uprawiania sportu przez zawodnika;
2) kiedy zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez klub lub związek sportowy;
3) skazania zawodnika prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo;
4) rozwiązania drużyny, w której występuje zawodnik;
5) kiedy zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną
orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia
lekarskiego.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: RRJDO-BYTAB-YJUTK-WTJNL-IJCMU. Projekt
Strona 2

§ 8. 1. Burmistrz Zawadzkiego może przyznać jednorazowo za osiągnięte wyniki sportowe nagrody
i wyróżnienia dla osób fizycznych i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się w dyscyplinach sportu uznanych za znaczące dla Gminy Zawadzkie
osobom fizycznym - zawodnikom i trenerom prowadzącym szkolenie zawodników, którzy są mieszkańcami
Gminy Zawadzkie.
3. Określa się następujące rodzaje wyróżnień: puchary lub statuetki lub dyplomy.
4. Nagrody finansowe mogą być przyznawane zawodnikom lub trenerom prowadzącym szkolenie zawodników
w następujących przypadkach i w wysokości:
1) za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich,
mistrzostwach Europy - 1000 zł brutto;
2) za zajęcie IV-VI miejsca w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich,
mistrzostwach Europy - 400 zł brutto;
3) za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Polski - 300 zł brutto.
§ 9. 1. Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i dla trenerów przyznaje Burmistrz Zawadzkiego na wniosek
złożony przez:
1) klub sportowy;
2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy;
3) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu sportu;
4) dyrektora szkoły lub rektora uczelni;
5) osobę fizyczną, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o nagrodę i wyróżnienie składają wniosek w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem w roku 2017 do dnia 30 czerwca, a w kolejnych latach w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok przyznania nagrody i wyróżnienia.
3. Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia powinien zawierać następujące informacje:
1) dane wnioskodawcy;
2) dane zawodnika/trenera, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imiona i nazwiska przedstawicieli
ustawowych, albo osób sprawujących nad nimi opiekę;
3) osiągnięcia sportowe zawodnika w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o nagrodę
i wyróżnienie, a w przypadku trenera informacje o osiągnięciach sportowych zawodnika/zawodników
uzyskanych w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o nagrodę i wyróżnienie,
których trenuje;
4) uzasadnienie wniosku.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia dla zawodnika:
a) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika,
b) poświadczenie/oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Zawadzkie,
c) jeżeli zawodnik należy do kadry, zaświadczenie o przynależności do kadry wydane przez właściwy dla danej
dyscypliny polski lub okręgowy związek sportowy,
d) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika do
wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (w przypadku osób zrzeszonych),
e) oświadczenie zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich także przedstawiciela ustawowego) wraz
z podpisem (podpisami) o zapoznaniu się z zasadami i trybem przyznawania i pozbawiania nagród
i wyróżnień wraz z akceptacją ich warunków;
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2) w przypadku wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia dla trenera:
a) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodników, których trenuje,
b) oświadczenie trenera wraz z podpisem o zapoznaniu się z zasadami i trybem przyznawania i pozbawiania
nagród i wyróżnień wraz z akceptacją ich warunków,
c) poświadczenie/oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Zawadzkie.
6. Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia składa się za osiągnięcia uzyskane w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku.
7. Burmistrz Zawadzkiego może wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków.
8. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
9. W przypadku zawodnika spełniającego warunki do otrzymania kilku nagród i wyróżnień, uzyskuje on prawo
do otrzymania jednej nagrody i wyróżnienia na podstawie najwyższego wyniku sportowego.
10. Zawodnik nie może otrzymać nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie, które zostało zgłoszone do przyznania
stypendium sportowego.
11. Podstawą wypłaty nagrody i przyznania wyróżnienia jest decyzja postanawiająca przyznać nagrodę
i wyróżnienie.
§ 10. Burmistrz Zawadzkiego pozbawia nagrody i wyróżnienia w przypadku jeżeli zostały one przyznane
w oparciu o nieprawdziwe dane.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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