
UCHWAŁA NR XXXIV/391/13
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 
127, poz. 857 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Przyznaje się okresowe stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym dla zawodników posiadających licencję zawodnika. 

§ 2. 1. Okresowe stypendia sportowe mogą otrzymać zawodnicy: 

1) zrzeszeni w klubach sportowych działających na terenie miasta Chełm, 

2) uprawiający dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską, 

3) posiadający licencję odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego.

2. Okresowe stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia przynajmniej jedno 
z poniższych kryteriów: 

1) pierwszego stopnia: 

a) jest medalistą Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy (grupy wiekowe od juniora młodszego do 
seniora włącznie), 

b) reprezentował kraj podczas Igrzysk Olimpijskich;

2) drugiego stopnia: 

a) jest członkiem drużyny, która osiągnęła lokatę 1-8 w Mistrzostwach Polski w grach zespołowych 
organizowanych przez odpowiedni Polski Związek Sportowy (grupy wiekowe od juniora młodszego do 
seniora włącznie), 

b) jest medalistą Mistrzostw Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (grupy wiekowe od juniora 
młodszego do seniora włącznie).

3.  Zawodnik spełniający kryteria określone w § 2 ust.1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego 
dotychczasowej kariery sportowej, plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania 
w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego okresowego stypendium sportowego nie może przekroczyć minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego corocznie w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa 
Rady Ministrów, obowiązującego na dzień 31 grudnia roku, poprzedzającego rok przyznania stypendium. 

2. Okresowe stypendia mogą być przyznawane w następujących kategoriach wiekowych: 
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1) seniorzy, 

2) junior/młodzieżowiec, 

3) junior młodszy.

3. W kategorii seniorzy, przyznawane są następujące stypendia: 

1) stypendia I stopnia do wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

2) stypendia II stopnia do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4.  W kategorii junior/młodzieżowiec przyznawane są stypendia sportowe do wysokości 45% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

5.  W kategorii junior młodszy przyznawane są stypendia do wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. 

6.  Kwotę okresowych stypendiów sportowych zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

§ 4. 1. Okresowe stypendia sportowe są są przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu 
sportowego, którego jest on członkiem, rodzica lub prawnego opiekuna. 

2.  Okresowe stypendia sportowe przyznaje się na okres 12 miesięcy.

§ 5. 1. Okresowe stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Chełm po uprzednim rozpatrzeniu 
i zaopiniowaniu przez Komisję stypendialną. 

2.  Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Chełm o przyznaniu okresowych stypendiów sportowych jest 
ostateczne. 

3.  Podstawą wypłaty stypendium sportowego jest umowa zawarta ze stypendystą, określająca prawa 
i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania lub cofnięcia przyznanego stypendium. 

4.  Informację o przyznanych okresowych stypendiach sportowych podaje się do publicznej wiadomości.

§ 6. 1. W celu wyłonienia kandydatów do okresowych stypendiów sportowych, Prezydent Miasta Chełm 
w drodze zarządzenia powołuje Komisję stypendialną oraz określa tryb jej działania. 

2. W skład Komisji stypendialnej wchodzi siedem osób: 

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Chełm, 

2) jeden przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm, 

3) dwóch przedstawicieli Rady Sportu działającej przy Prezydencie Miasta Chełm, 

4) jeden przedstawiciel stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Chełm.

§ 7. 1. Komisja stypendialna rozpatruje wszystkie wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 

2.  Komisja stypendialna proponuje ilość przyznanych okresowych stypendiów sportowych oraz ich 
wysokość, kierując się możliwościami finansowymi oraz ilością złożonych wniosków. 

3.  Komisja stypendialna przedkłada Prezydentowi Miasta Chełm opinię o zgłoszonych wnioskach oraz 
wnioskuje o przyznanie okresowych stypendiów sportowych konkretnym osobom. Wniosek Komisji 
stypendialnej określa proponowaną wysokość stypendiów. 

4.  Komisja stypendialna określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia 
sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu. 

5.  Komisja stypendialna przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Chełm. 

6.  Członkowie Komisji stypendialnej pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 8. 1. Zawodnik otrzymujący okresowe stypendium sportowe jest zobowiązany realizować przedłożony 
z wnioskiem plan startów w imprezach międzynarodowych lub krajowych. 

2.  Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu i Miasta Chełm podczas 
startów w imprezach międzynarodowych lub krajowych.
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§ 9. 1. Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego na dany rok, należy składać do dnia 
10 grudnia roku poprzedniego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.  Wniosek można wypełnić czytelnie pismem odręcznym lub komputerowo. 

3. Do wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodników dołącza się: 

1) oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego stowarzyszenia, 

2) oświadczenie zawodnika do informowania Prezydenta Miasta Chełm o okolicznościach skutkujących 
wstrzymanie lub cofnięcie stypendium, 

3) aktualne zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni o pobieraniu nauki, 

4) kserokopię aktualnej licencji sportowej, 

5) potwierdzenie przez właściwy związek sportowy uzyskanego osiągnięcia sportowego, za które ma być 
przyznane stypendium sportowe, 

6) harmonogram szkolenia zawodnika w roku otrzymywania stypendium sportowego, poświadczony przez 
klub sportowy zawodnika, 

7) plan startów zawodnika w imprezach międzynarodowych lub krajowych w roku otrzymywania stypendium, 

8) oświadczenie osoby pobierającej okresowe stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego oraz zawierające dane do zeznania podatkowego i informację o numerze konta bankowego, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) wycofania przez wnioskodawcę, 

3) śmierci osoby, której dotyczy wniosek, 

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z umową stypendialną Prezydent Miasta Chełm ma 
prawo wstrzymać wypłatę przyznanego okresowego stypendium sportowego z urzędu lub na wniosek 
stowarzyszenia kultury fizycznej zawodnikowi, który niewłaściwie realizuje bądź całkowicie zaniedbuje 
realizację programu szkolenia albo została nałożona na niego kara dyscyplinarna przez stowarzyszenie kultury 
fizycznej lub związek, którego jest członkiem. 

2.  Wypłatę okresowego stypendium sportowego wznawia się po ustaniu przyczyn wstrzymania, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny ustały.

§ 11. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z umową stypendialną Prezydent Miasta Chełm ma prawo 
cofnąć przyznane okresowe stypendium sportowe z urzędu lub na wniosek klubu sportowego zawodnikowi, 
który: 

1) jest trwale niezdolny do startów lub treningów, 

2) z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów, 

3) nie posiada licencji i został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 

4) nie posiada licencji zawodnika i przestał być członkiem klubu sportowego działającego na terenie miasta 
Chełm, 

5) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub 
ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię miasta Chełm lub klubu sportowego, 

6) stwierdzono u niego stosowanie środków dopingujących, 

7) odmówił startu w zawodach.

§ 12.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na stypendia sportowe będzie 
określana w budżecie miasta Chełm i uzależniona od możliwości budżetowych miasta. 
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§ 13.  Traci moc uchwała Nr IV/35/10 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych 
stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 roku, Nr 
26, poz. 657). 

§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm. 

§ 15.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

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

 

Przewodniczący Rady 

 /-/ Zygmunt Gardziński  
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 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XXXIV/391/13
 Rady Miasta Chełm
 z dnia 26 września 2013 roku 

WNIOSEK O PRZYZNANIE OKRESOWEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM

 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA  

1. Imię i nazwisko sportowca na rzecz, którego składany jest wniosek

  …..................................................................................................................................................... 
2. Data i miejsce urodzenia

    ........................................................................................................................................................

3. PESEL …....................................... 

 
4. Miejsce zameldowania – pełny adres

    ......................................................................................................................................................... 

    ….....................................................................................................................................................

5. Adres do korespondencji

    ….....................................................................................................................................................

    ….....................................................................................................................................................
  
6. Telefon kontaktowy
    
    ............................................................................. 

7. Adres e-mail (jeżeli posiada)
    
    ............................................................................. 

8. W przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem
    telefonu kontaktowego

    .........................................................................................................................................................

9. Nr rachunku bankowego
    
    .........................................................................................................................................................

10. Nazwa i adres klubu
    
      .......................................................................................................................................................
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11. Dyscyplina sportowa/konkurencja
      
      .......................................................................................................................................................

12.  Kategoria wiekowa
     
       ......................................................................................................................................................

 
13.  Trener prowadzący                
      
       …..................................................................................................................................................

14. Informacja o źródle pobierania innych stypendiów (podać czas pobierania stypendium 
      sportowego)

       …..................................................................................................................................................
        
       …..................................................................................................................................................

      …...................................................................................................................................................

15. Informacja o posiadanej klasie sportowej …..................................................................................

16. Informacja o powołaniu do Kadry Narodowej/Województwa ….....................................................
 
      …...................................................................................................................................................

   
      II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH  

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................... 
      

III. INFORMACJE O PROGRAMIE PRZYGOTOWAŃ I STARTÓW

1.  Dokładny  opis  zamierzeń  w  okresie  pobierania  stypendium  (z  uwzględnieniem  kosztów 
realizacji)
….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................
            
….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................
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2.  Zamierzone cele do osiągnięcia w okresie pobierania stypendium 

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

               …............                                                                                                         …...............................................
                     (data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

IV.  Oświadczenie
            
       Oświadczam, że: 
1)   w przypadku  przyznania  stypendium,  zobowiązuję  się  do  realizacji  programu  przygotowań oraz  do 
udziału w zawodach w roku pobierania stypendium sportowego,
2)  potwierdzam  prawidłowość  danych  wpisanych  we  wniosku  świadomy/świadoma  odpowiedzialności 
karnej,
3)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  dla  potrzeb 
niezbędnych do realizacji  procesu wypłaty stypendiów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4)  przyjmuję  do  wiadomości,  że  administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Miasto  Chełm,  adres: 
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm.

             …........................................                       ….......................................................
                      (Miejscowość i data)                                                                      (czytelny podpis  kandydata do stypendium)

      Załączniki:
1. Oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego stowarzyszenia.
2. Oświadczenie  zawodnika  do  informowania  Prezydenta  Miasta  Chełm  o  okolicznościach 

skutkujących wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.
3. Aktualne zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni o pobieraniu nauki.
4. Kserokopię aktualnej licencji sportowej.
5. Potwierdzenie przez właściwy związek sportowy uzyskanego osiągnięcia sportowego, za które ma 

być przyznane stypendium sportowe.
6. Harmonogram szkolenia zawodnika w roku otrzymywania stypendium sportowego, poświadczony 

przez klub sportowy zawodnika.
7. Plan  startów  zawodnika  w  imprezach  międzynarodowych  lub  krajowych  w  roku  otrzymywania 

stypendium.
8. Oświadczenie osoby pobierającej  okresowe stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego 

i  zdrowotnego  oraz  zawierające  dane  do  zeznania  podatkowego  i  informację  o  numerze  konta 
bankowego,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały Nr XXXIV/391/13
   Rady Miasta Chełm 

                                          z dnia  26 września 2013 roku

OŚWIADCZENIE
osoby pobierającej okresowe stypendium sportowe

do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zawierające dane
do zeznania podatkowego i informację o numerze konta bankowego

I. DANE OSOBOWE

1. Imię (imiona) i nazwisko     .............................................................................................................

2. Imiona rodziców                 ..............................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia   ...............................................................................................................

4. Adres zamieszkania

    Kod i miejscowość           …................................................ ulica …................................................

    Gmina …..................................Powiat...............................Województwo …..................................

    Telefon/fax …............................................e-mail …........................................................................

5. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania 

    Kod i miejscowość           ................................................. ulica ….................................................

    Gmina ….................................Powiat …...........................Województwo........................................ 

6. PESEL ….........................................................................................................................................

7. Dane Urzędu Skarbowego (adres) 

    ….....................................................................................................................................................

    ….....................................................................................................................................................

8. Nazwa banku 

    ….....................................................................................................................................................

9.  Numer konta bankowego 
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II. DANE DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1. Jestem uczniem/studentem, który nie ukończył 25 roku życia       

 TAK/NIE (właściwe podkreślić)

2. Numer legitymacji uczniowskiej/studenckiej ….......................................................................

3. Nazwa szkoły/uczelni

            ….............................................................................................................................................

            ….............................................................................................................................................

….....................................
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
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