UCHWAŁA NR IX/82/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla
zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 153, poz. 1271, Nr 214
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011
r. Nr 21, poz. 113 ) w zw. z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127.
poz. 857, Nr 151, poz. 1014), Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zawodników osiągających
wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.
2. Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wnioski należy składać na dziennik podawczy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 2. Wydziela się corocznie w budżecie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki środki finansowe na stypendia
za osiągnięcia sportowe w ramach planowanych wydatków budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”
rozdział 92605 - „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 4. Traci moc Uchwała nr LXIV/553/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2010
r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zawodników
osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Stanisław Stańdo
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Załącznik do Uchwały Nr IX/82/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA
I POZBAWIANIA ORAZ RODZAJE I WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW SPORTOWYCH
Słownik
Ilekroć
w regulaminie
jest
mowa
o:
stypendium dla uzdolnionych sportowców - należy przez to rozumieć indywidualną pomoc finansową, wspierającą
proces
całorocznego
szkolenia
sportowego
zawodnika,
wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć zdobycie przez zawodnika wyróżniających osiągnięć we
współzawodnictwie
krajowym
lub
międzynarodowym,
komisji – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego dla
zaopiniowania
wniosków
złożonych
na
stypendia
dla
uzdolnionych
sportowców,
stypendyście – należy przez to rozumieć zawodnika, któremu przyznano stypendium, za osiągnięcie wysokich
wyników
w rywalizacji
sportowej,
licencji sportowej – należy przez to rozumieć dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie
sportowym
w danej
dyscyplinie
sportu,
dyscyplinie olimpijskiej – należy przez to rozumieć dziedziny sportu określone przez MKOL i objęte programem
Igrzysk
Olimpijskich,
dyscyplinie paraolimpijskiej – należy przez to rozumieć dziedziny sportu określone przez IPC i objęte programem
Igrzysk
Paraolimpijskich.
systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – należy przez to rozumieć współzawodnictwo
sportowego dzieci i młodzieży prowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP;
§ 1. 1. Stypendia sportowe Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zwane dalej „stypendiami”, przyznawane są
zawodnikom posiadającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki lub
zawodnikom klubów bądź stowarzyszeń kultury fizycznej, których siedzibą jest Gmina Miasto Tomaszów
Mazowiecki
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinie
olimpijskiej, paraolimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży,
2)uczestniczy systematycznie w zajęciach szkoleniowych oraz we współzawodnictwie sportowym w uprawianej
dyscyplinie sportu,
3)posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych.
3. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofnięcie stypendium są:
1)kluby i stowarzyszenia działające w oparciu o ustawę o sporcie,
2)zawodnik
4. Wniosek o stypendium powinien zawierać:
1)Informacje o wnioskodawcy:
a) nazwa stowarzyszenia lub imię i nazwisko wnioskodawcy,
b) adres wnioskodawcy,
c) status prawny wnioskodawcy.
2)Informacje o osobie, której ma być przyznane stypendium:
a) nazwisko kandydata,
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b) imiona,
c) data i miejsce urodzenia,
d) adres zamieszkania,
e) NIP,
f) PESEL.
3)Informacje dodatkowe:
a) uprawiana dyscyplina sportowa,
b) klasa sportowa zawodnika,
c) numer licencji sportowej,
d) miejsce pracy/szkoła,
e) zamierzenia szkoleniowe, prognozowane efekty sportowe i proponowany okres przyznania stypendium,
f) informacje dotyczące osiągnięć we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym obejmujące dwa
lata poprzedzające przyznanie stypendium sportowego.
4)Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do pisemnego informowania Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.
5)Opinię klubu bądź stowarzyszenia kultury fizycznej, którego członkiem jest zawodnik uprawiający daną
dyscyplinę sportową.
6)Opinię właściwego związku sportowego
5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określony jest w załączniku nr 1, który stanowi integralną część
niniejszego regulaminu.
6. Wnioski należy składać na dziennik podawczy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
7. Kandydatów należy zgłaszać do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy.
8. W szczególnych okolicznościach termin zgłaszania kandydatów może zostać zmieniony przez Prezydenta
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
9. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania lub cofnięcia stypendiów przechowuje się
w Wydziale Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego właściwym do spraw sportu.
§ 2. 1. Prezydent Miasta w celu rozpatrzenia wniosków powołuje zarządzeniem komisję w składzie:
1)trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta;
2)dwie osoby wskazane przez Radę Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.
2. W celu zachowania obiektywizmu podczas obrad komisji, jej członkami nie mogą być osoby, które są
działaczami klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie gminy.
§ 3. 1. Do zadań komisji należy w szczególności:
1)dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków,
2)sporządzenie protokołu z obrad komisji,
3)przedłożenie propozycji ilości i wysokości stypendiów Prezydentowi Miasta.
§ 4. 1. Posiedzenie komisji powinno się odbyć i zakończyć najpóźniej w ciągu 10 dni po upływie terminu
składania wniosków.
2. Prace komisji stypendialnej prowadzone są, jeśli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej
członków.
3. Z posiedzenia prac komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1)termin i miejsce rozpatrzenia wniosków;
2)imiona i nazwiska członków komisji stypendialnej;
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3)liczbę zgłoszonych wniosków;
4)wnioski spełniające wymogi formalne;
5)uzasadnienie odrzucenia wniosków nie spełniających wymogów formalnych;
6)wykaz wniosków wybranych przez komisję z podaniem proponowanej do przyznania wysokości stypendium,
z uwzględnieniem środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok;
7)ewentualne uwagi członków komisji;
8)podpisy członków komisji.
4. Wszystkie dokumenty sporządzone przez komisję, w trakcie jej obrad, stanowią załączniki do protokołu.
§ 5. Wniosek podlega odrzuceniu jeżeli zawodnik nie spełnia łącznie warunków określonych w § 1 ust. 2.
§ 6. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych nie podlega rozpoznaniu
§ 7. 1. Komisja podczas swoich prac w pierwszej kolejności sprawdza czy wniosek spełnia wymogi formalne,
czy złożony został przez uprawniony podmiot, czy został złożony w terminie oraz czy z wniosku i załączonych do
niego dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w § 1.
2. Wnioski złożone po terminie zamieszczonym w § 1 ust. 7 i 8 nie są rozpatrywane.
3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków i przedstawia propozycje wysokości stypendium oraz
okresu na jaki zostanie przyznane stypendium dla poszczególnych zawodników, w oparciu o zapisy § 9 ust. 1-3.
4. Po zakończeniu prac protokół wraz z załącznikami komisja niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta.
§ 8. 1. Ostatecznego rozstrzygnięcia, w tym o okresie przyznania stypendiów oraz o jego wysokości, dokonuje
Prezydent Miasta po zapoznaniu się z protokołem i załącznikami.
2. Informację o przyznanych stypendiach ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 9. 1. Stypendium przyznawane jest na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Wysokość przyznanego miesięcznego stypendium nie może być niższa od 100 złotych i nie może
przekroczyć kwoty 2.000 złotych.
3. Stypendia przyznawane są miesięcznie w następującej wysokości:
1)dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy – od 500 złotych do 2000 złotych;
2)dla medalistów Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych– od 200 złotych do 1500 złotych;
3)dla pozostałych zawodników – od 100 złotych do 1000 złotych.
4. Stypendium ma charakter uznaniowy.
5. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych przelewem na konto bankowe wskazane przez stypendystę
(w przypadku niepełnoletniego stypendysty na wskazany rachunek bankowy rodzica/prawnego opiekuna) po
potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach
wynikających z obowiązujących przepisów.
6. Wypłata stypendium następuje od miesiąca, w którym przyznano stypendium.
7. Przyznane stypendia nie podlegają rewaloryzacji.
§ 10. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:
1. zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego,
2. został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego
zgodnie z regulaminem tego związku.
§ 11. Stypendium pozbawia się zawodnika, jeżeli w okresie jego pobierania:
1. nie realizuje programu szkoleniowego,
2. została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego,
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3. przestał być członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i przestał być mieszkańcem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
§ 12. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona
orzeczeniem lekarskim może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej
niż trzy miesiące.
§ 13. 1. Wypłata stypendium, które zostało wstrzymane, następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania.
2. W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, że wstrzymane
stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez stypendystę, stypendium może być wypłacone za cały
okres wstrzymania.
§ 14. Wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty
określonej na ten cel w budżecie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów
sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla
zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji
sportortowej

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej
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