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Poz. 1489
UCHWAŁA NR IV/46/19
RADY MIASTA CHORZÓW
z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior
młodszy, junior, młodzieżowiec
Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1263 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1
i art 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Chorzów
uchwala
§ 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik zameldowany w Chorzowie (na pobyt stały lub
czasowy) od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium, który osiąga wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach
indywidualnych.
§ 2. 1) Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów, o których mowa w § 1
określa załącznik nr 1 do uchwały.
2) Tryb ustalenia wysokości stypendiów sportowych w sporcie indywidualnym określa załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 3. Wydatki związane z udzieleniem stypendium sportowego pokrywane będą z budżetu Miasta
Chorzowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów
Waldemar Kołodziej
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/46/19
Rady Miasta Chorzów
z dnia 7 lutego 2019 r.
Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie
indywidualnym w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec.
§ 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym – spełniającym warunki określone w § 1 uchwały.
§ 2. 1) Stypendium o którym mowa w § 1 może być przyznane zawodnikowi w sporcie indywidualnym
reprezentującym następujące dyscypliny:
1. lekkoatletyka,
2. pływanie,
3. narciarstwo, snowboard, biathlon,
4. podnoszenie ciężarów,
5. gimnastyka,
6. akrobatyka sportowa,
7. tenis ziemny,
8. sztuki walki,
9. wyciskanie ciężarów,
10. trójbój siłowy,
11. triathlon,
12. szermierka,
13. wspinaczka sportowa.
2) Stypendium może być przyznane zawodnikowi w sporcie indywidualnym pod warunkiem, że w rywalizacji
indywidualnej w danej kategorii sklasyfikowanych zostało minimum 8 zawodników za następujące
osiągnięcia w dyscyplinach, o których mowa w ust. 1:
1. udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2. miejsce od I do III w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata (w klasyfikacji generalnej), Mistrzostwach
Europy w kategorii młodzik, junior młodszy, junior lub młodzieżowiec,
3. miejsce do I do III w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski w kat. młodzik, junior młodszy, junior,
młodzieżowiec,
§ 3. 1) Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Chorzów z własnej inicjatywy lub na wniosek
zawodnika, pełnomocnika zawodnika, opiekuna prawnego małoletniego zawodnika, klubu sportowego
i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie miasta Chorzów, właściwego Polskiego Związku
Sportowego lub organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Chorzów w zakresie kultury
fizycznej, Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta.
2) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.
3) Liczba stypendiów w danym roku jest uzależniona od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel
w budżecie Miasta Chorzów oraz od liczby złożonych wniosków.
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4) Wniosek o przyznanie stypendium zawodnikowi składa się do dnia 31 grudnia każdego roku w Kancelarii
ogólnej Urzędu Miasta Chorzów.
5) Wniosek o przyznanie stypendium za rok 2018 należy złożyć do 15 marca 2019 r. w Kancelarii ogólnej
Urzędu Miasta Chorzów.
6) Wniosek o przyznanie stypendium w sporcie indywidualnym winien zawierać:
1. dane osobowe kandydata do stypendium,
2. informację dotyczącą osiągnięć, za które stypendium ma być przyznane,
3. protokół z wynikami zawodników lub certyfikaty potwierdzone przez odpowiednie organizacje i związki
sportowe potwierdzające osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego,
4. uzasadnienie wniosku.
7) Wszystkie kompletne wnioski o przyznanie stypendium przekazuje się powołanej przez Prezydenta Miasta
komisji ds. przyznawania stypendiów celem ich zaopiniowania.
8) Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta po przedłożeniu przez Komisję opinii
dotyczącej zawodników rekomendowanych do przyznania stypendium wraz z informacją na temat
osiągniętych przez zawodników wyników sportowych i wysokości stypendium dla poszczególnych
zawodników, a także listy zawodników bez rekomendacji do przyznania stypendium wraz z wskazaniem
przyczyny braku rekomendacji.
9) Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w przypadku:
1. niespełnienia wymogów obowiązującej uchwały,
2. złożenia wniosku po terminie określonym w pkt 4,
3. pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
4. braków formalnych wniosku,
5. braku środków budżetowych na ten cel.
§ 4. Stypendium sportowe przyznaje Prezydent Miasta Chorzów po uzyskaniu opinii komisji ds.
przyznawania stypendium. Przy rozpatrzeniu wniosków Prezydent Miasta nie jest związany opinią wydaną
przez Komisję.
§ 5. 1) Stypendium przyznaje się na okres do 12 miesięcy.
2) Stypendium przekazuje się co miesiąc z góry na konto zawodnika, który uzyskał stypendium lub rodzica,
pełnomocnika, opiekuna prawnego małoletniego zawodnika.
§ 6. 1) Prezydenta Miasta Chorzów, z urzędu lub na podstawie pisemnej informacji złożonej przez
zawodnika, któremu przyznano stypendium lub na podstawie informacji złożonej przez prawnego opiekuna
małoletniego zawodnika, klubu sportowego który reprezentuje zawodnika lub odpowiedniego polskiego
związku sportowego, może wstrzymać zawodnikowi stypendium, gdy:
1. Stypendysta utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co zostało
stwierdzone orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania
orzeczenia lekarskiego,
2. Stypendysta nie wywiązuje się z obowiązków zawodnika,
3. Stypendysta zaprzestał uprawiania sportu,
4. Stypendysta naruszył przepisy antydopingowe,
5. Stypendysta został zawieszony w prawach członkowskich lub zawodniczych przez klub, stowarzyszenie,
którego jest członkiem lub związku sportowego, którego licencję posiada,
6. Stypendysta zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego,
7. W przypadku wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
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§ 7. Prezydent Miasta może uchylić decyzję o wstrzymaniu stypendium na wniosek zawodnika lub wniosek
macierzystego klubu sportowego po ustaniu przyczyny jego wstrzymania, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przyczyny ustały.
§ 8. Prezydenta Miasta Chorzów, z urzędu lub na podstawie pisemnej informacji złożonej przez zawodnika,
któremu przyznano stypendium lub na podstawie informacji złożonej przez prawnego opiekuna małoletniego
zawodnika, klubu sportowego który reprezentuje zawodnika lub odpowiedniego polskiego związku
sportowego, może pozbawić zawodnika stypendium, gdy:
1. miasto Chorzów przestanie być miejscem zameldowania stypendysty,
2. stypendysta utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co zostało
stwierdzone orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania
orzeczenia lekarskiego,
3. Stypendysta zaprzestał uprawiania sportu,
4. Stypendysta naruszył przepisy antydopingowe,
5. Podpisał kontrakt zawodowy,
6. Stypendysta został zawieszony w prawach członkowskich lub zawodniczych przez klub, stowarzyszenie,
którego jest członkiem lub związku sportowego, którego licencję posiada,
7. W przypadku wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/46/19
Rady Miasta Chorzów
z dnia 7 lutego 2019 r.
Tryb ustalenia wysokości stypendiów sportowych w sporcie indywidualnym w kategorii młodzik, junior
młodszy, junior, młodzieżowiec.
§ 1. Ustala się do obliczenia wysokości stypendium sportowego dla zawodnika w sporcie indywidualnym
następujący wzór:
Si = Mi x Oi
Si – wysokość miesięcznego stypendium sportowego dla zawodnika w sporcie indywidualnym
Mi – bazowa kwota miesięcznego stypendium dla zawodnika w danej dyscyplinie sportowej wynosi
500 zł:
Oi – współczynnik „sukcesu” uzależniony jest od najwyższego osiągnięcia sportowego zdobytego
w danym roku i wynosi:
1,0 – 1-3 miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
0,9 – 1 miejsce w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata (klasyfikacja generalna) lub Mistrzostwach
Europy
0,8 – 2 miejsce w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata (klasyfikacja generalna) lub Mistrzostwach
Europy,
0,7 – 3 miejsce w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata (klasyfikacja generalna) lub Mistrzostwach
Europy,
0,6 – 1 miejsce w Mistrzostwach Polski,
0,5 – 2 miejsca w Mistrzostwach Polski,
0,4 – 3 miejsca w Mistrzostwach Polski,
§ 2. Sposób realizacji i sposób rozliczania stypendium określać będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem
a Stypendystą.

