UCHWAŁA NR V/33/11
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 4 marca 2011 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz 675,
Nr 40, poz. 230) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 837,
Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe będące
wyrazem uznania dla prezentowanego przez nie poziomu sportowego oraz formą pomocy materialnej wspierającej
proces szkolenia.
§ 2. Uchwala się zasady, tryb przyznawania i pozbawienia oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych,
które szczegółowo określa " Regulamin przyznawania stypendiów sportowych " stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wysokość kwoty na stypendia sportowe określona zostanie każdorazowo w budżecie miasta na kolejny rok
kalendarzowy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/263/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 kwietnia 2005 roku
w sprawie zasad udzielenia stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Gębicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 4 marca 2011 r.
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Prezydent Miasta Radomsko może przyznać stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta
Miasta.
3. W sklad Komisji Stypendialnej wchodzą:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta,
2) trzech przedstawicieli Rady Miejskiej.
4. Przewodniczącego Komisji Stypendialnej wybiera Komisja spośród swojego grona.
5. Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się dwa razy w roku. Prezydent może jednak zwołać Komisję
w każdym czasie. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.
6. Komisja Stypendialna sporządza z posiedzenia protokól, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
7. Wykaz zakwalifikowanych wniosków wraz z propozycją wysokości stypendiów podpisuje Przewodniczący
Komisji i wraz z protokołem przedkłada Prezydentowi Miasta.
8. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta
Radomska.
§ 2. 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów Prezydent Miasta podejmuje w formie zarządzenia, w którym określa
wysokość oraz okres na jaki stypendium zostało przyznane.
2. Stypendium wypłacane jest przez Urząd Miasta Radomska w ramach środków określonych w budżecie
miasta na dany rok kalendarzowy, w dziale 926 - kultura fizyczna i sport, w formie dwóch rat, których łączna
wysokość nie może przekroczyć:
1) 5.000 złotych brutto dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy, Polski, zawodnika
kadry narodowej oraz zawodnika najwyższej klasy rozgrywek w danej dyscyplinie sportu,
2) 3.000 złotych brutto dla pozostałych zawodników.
3. Stypendium ma charakter uznaniowy
4. Od zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach stypendiów uregulowanych niniejszym Regulaminem
odwołania nie przysługują.
Rozdział 2.
Zasady przyznawania stypendiów
§ 3. 1. Stypendium może być przyznane zawodnikowi który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) uprawia dyscyplinę olimpijską objętą systemem współzawodnictwa sporowego dzieci i młodzieży,
2) reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej, jest członkiem klubu lub stowarzyszenia
klutury fizycznej działającego na terenie Miasta Radomsko,
3) posiada status amatora,
4) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję, bądź inny dokument uprawniajacy do udziału w zawodach,
5) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
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6) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku przyznania stypendium
nie ukończył 24 lat.
§ 4. Stypendium może być przyznane osobie niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Radomska, która
uczestniczy we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez członków Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego.
§ 5. 1. Stypendium wypłacane jest zawodnikowi na podstawie umowy, w kasie Urzędu Miasta Radomska.
2. W przypadku, gdy stypendysta jest osobą nieletnią, umowę podpisuje i stypendium pobiera rodzic lub
opiekun prawny zawodnika.
3. Listę stypendystów umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomsko www.radomsko.pl.
§ 6. 1. Z wnioskiem, szczegółowo umotywowanym, o przyznanie stypendium może wystąpić klub sportowy
lub stowarzyszenie klutury fizycznej.
2. Prezydent Miasta może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.
3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać złożony w merytorycznej komórce organizacyjnej
Urzędu Miasta Radomska, w terminach:
1) do 1 czerwca - za pierwsze półrocze i wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w półroczu poprzedzającym
przyznanie stypendium,
2) do 1 grudnia - za drugie pólrocze danego roku.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium sportowego,
Wnioskodawca jest zobowiazany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.
5. Komisja Stypendialna przy rozpatrywaniu wniosków może zwrócić się do Wnioskodawcy o złożenie we
wskazanym terminie dodatkowych wyjaśnień.
6. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie okreslonym w ust. 4,
3) cofnięcia wniosku przez Wnioskodawcę.
§ 7. 1. Stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli zawodnik:
1) zaniedbuje obowiązki prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź narusza obowiazujące regulaminy
organizacji, zwiazków sportowych lub klubu sportowego,
2) został zawieszony w prawach zawodnika,
3) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarza poradni medycyny sportowej
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona
orzeczeniem lekarza poradni medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej
niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach do końca okresu, na który
stypendium zostało przyznane. Decyzję w tym zakresie podejmuje Prezydent Miasta na wniosek Komisji
Stypendialnej.
3. Wstrzymane stypendium sportowe wyplaca się zawodnikowi, któremu zostały przywrócone prawa
zawodnika.
4. W przypadku uznania przez Prezydenta Miasta, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn
niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymania.
§ 8. 1. Przyznane stypendium sportowe cofa się zawodnikowi, jeżeli:
1) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarza medycyny sportowej,
2) zakończył karierę sportową,
3) zmienił barwy klubowe,
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4) został z nim podpisany kontrakt zawodowy,
5) odmówił udziału w zawodach,
6) popełnił czyn naruszający normy etyczno-moralne,
7) został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
§ 9. Wnioskodawca lub stypendysta zobowiązani są do informowania organu przyznającego stypendium
o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo pobierania stypendium.
§ 10. Wnioskodawcy zgłaszający kandydatów do stypendiów oraz stypendyści zobowiązani są do dbania
o dobre imię Miasta Radomsko i jego promocję na wszystkich imprezach sportowych.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 4 marca 2011 r.
......................................
/pieczątka wnioskodawcy/
WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
1. Imię i nazwisko kandydata do stypendium.........................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia.....................................................................................................................
3. Imiona rodziców / imię i nazwisko opiekunów prawnych..................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. Numer PESEL......................................................................................................................................
5. Numer NIP.............................................................................................................................................
6. Adres zamieszkania.............................................................................................................................
7. Dyscyplina sportowa............................................................................................................................
8. Nazwa klubu lub stowarzyszenia klutury fizycznej, który reprezentuje kandydant
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
9. Informacje dotyczące osiągniętych, wyników sportowych uzyskanych w okresie ostatniego półrocza
poprzedzającego złożenie wniosku..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
7. Uzasadnienie wniosku (w tym zamierzenia sportowe kandydata)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................... ...................................................
/miejscowość i data/ /pieczątka i podpis wnioskodawcy/
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