
UCHWAŁA NR XXVI/227/2016
RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i 
wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym 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), w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176) – 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym w treści załącznika do niniejszej uchwały.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia 
określa corocznie Rada Miasta Sulejówek w uchwale budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie 
osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2012 r. poz. 2342),

2) uchwała nr XLVI/336/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla 
osób fizycznych za wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 10351).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8685



Załącznik do uchwały nr XXVI/227/216 

Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA 

STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH                        

ZA OSIAGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE W MIĘDZYNARODOWYM                         

LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 

I. STYPENDIA SPORTOWE 

 

§ 1.Burmistrz Miasta Sulejówek, zwany dalej Burmistrzem, może przyznać stypendium 

sportowe zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym. 

 

§ 2. Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium mogą otrzymać zawodnicy, którzy  

1) są mieszkańcami Sulejówka i członkami stowarzyszeń (klubów, sekcji) sportowych, 

2) posiadają licencję  zawodnika lub inny dokument wystawiony przez właściwy 

ogólnopolski związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach, 

3) uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży, 

4)  osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, opisanym w § 3 

5) podczas zawodów reprezentują barwy klubu, o którym mowa w pkt. 1, 

6) są uczniami, słuchaczami szkoły policealnej lub studentami wyższej uczelni i w roku 

przyznawania stypendium nie ukończyli 26 roku życia, 

7) są osobami niepełnosprawnymi, bez ograniczeń wiekowych, którzy uczestniczą we 

współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez członków Polskiego Komitetu 

Paraolimpijskiego. 

 

§ 3. Do otrzymania stypendium uprawnieni są zawodnicy, którzy spełniają warunki 

określone w § 2 oraz w okresie od dnia 1 listopada roku poprzedzającego złożenie wniosku 

osiągnęli następujące wyniki sportowe: 

1) zajęli medalowe miejsca w zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski, światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolski 

związek sportowy, 

2) zostali powołani przez właściwy ogólnopolski związek sportowy do reprezentacji kraju na 

Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata lub Europy i nie otrzymują stypendium w 

okresie przygotowawczym z macierzystego związku sportowego, 

3) w wyniku eliminacji ogólnokrajowych uzyskali kwalifikacje do udziału w Mistrzostwach 

Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na wniosek radnych Rady Miasta Sulejówek, klubu, w 

którym zrzeszony jest zawodnik, względnie władz właściwego ogólnopolskiego związku 

sportowego.  

2. Wniosek składa się do Burmistrza do dnia 31 października roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. 

3. Wnioski zaopiniowane przez Miejską Radę  Sportu przedkładane są Burmistrzowi 

celem podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium. 
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§ 5. 1.  Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium brutto dla jednego 

zawodnika, który: 

1) zajął miejsce medalowe w zawodach organizowanych przez MKOI, światowe                                          

i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy na: 

     a) Igrzyskach Olimpijskich od 700 do 1000 złotych, 

     b) Mistrzostwach Świata od 500 do 700 złotych, 

c) Mistrzostwach Europy od 300 do 500 złotych, 

     d) Mistrzostwach Polski od 250 do 300 złotych 

     e) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży od 200 do 250 złotych; 

2) zakwalifikował się do zawodów wymienionych w § 3 pkt. 3 – w wysokości od 100 do 200 

złotych 

2. Stypendia przyznawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

3. Zawodnik może otrzymać stypendium na kolejne okresy. 

4. W przypadku uzyskania przez zawodnika uprawnień do więcej niż jednego 

stypendium, przyznawane jest tylko jedno stypendium. 

 

§ 6. 1. Burmistrz może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek klubu sportowego 

zrzeszającego zawodnika lub związku sportowego. 

2. Powodem pozbawienia stypendium może być w szczególności: 

1) odstąpienie przez zawodnika od realizacji programu szkolenia, 

2) nałożenie na zawodnika kary dyscyplinarnej przewidzianej w statucie właściwego związku 

sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, 

3) utraty przez stypendystę praw zawodnika, 

4) zaprzestania uprawiania sportu lub dyscyplin sportowych, 

5) utraty spełniania warunków określonych w § 2 i 3, 

6) zawarcia we wniosku, o którym mowa w § 4 nieprawdziwych informacji. 

3.  Burmistrz z własnej inicjatywy pozbawia stypendium zawodnika, jeżeli posiada 

informacje wymienione w ust. 2. 

 

§ 7.  Czasowa niezdolność do udziału w przygotowaniach i uczestniczeniu w zawodach, 

potwierdzona orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza sportowego nie pozbawia zawodnika 

prawa do otrzymania oraz wypłaty wcześniej przyznanego stypendium. 

 

II. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

§ 8. 1. Burmistrz może przyznawać nagrody indywidualne i zbiorowe w formie 

finansowej lub wyróżnienia w formie rzeczowej. 

2. Wyróżnieniami są w szczególności: statuetki, dyplomy, medale okolicznościowe, 

puchary, sprzęt sportowy i odzież sportowa. 

3. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać zawodnicy będący mieszkańcami Sulejówka, 

trenerzy za szkolenie zawodników w klubach i stowarzyszeniach sportowych mających 

siedzibę na terenie Miasta Sulejówek oraz osoby działające na rzecz propagowania idei sportu 

w Sulejówku.  

 

§ 9. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek 

radnych Rady Miasta Sulejówek, związków sportowych, stowarzyszeń sportowych, klubów 

sportowych i dyrektorów szkół, po uzyskaniu opinii Miejskiej Rady Sportu. 

 

§ 10. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składa się do dnia 31 października 

roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. 
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2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia po wyznaczonym terminie, 

2) cofnięcia go przez wnioskodawcę, 

3) rezygnacji kandydata z ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie bądź śmierci 

kandydata, 

4) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie. 

 

 

§ 11. 1. Ustala się wysokość nagrody finansowej: 

1) dla zawodnika indywidualnego do  kwoty 3000 złotych, 

2) dla drużyn   do  kwoty 5000 złotych,                                                                      

3) dla trenera lub osoby działającej na rzecz propagowania idei sportu do  kwoty 2000 

złotych. 

 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyróżnienia w formie rzeczowej nie 

może przekroczyć kwoty 760 złotych na jedną osobę. 
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