PROJEKT
UCHWAŁA NR ……./2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia …
w sprawie wspierania tomaszowskiego sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 27, art. 31
ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495)
Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających
rozwojowi sportu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych przyznawanych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
3) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień
przyznawanych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 2. 1. Finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 pkt 1, następuje poprzez przyznawanie
dotacji klubom sportowym działającym na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na warunkach
i w trybie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zamierza
osiągnąć jest:
1) poprawa warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu;
3) promocja Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i aktywnego stylu życia poprzez sport.
§ 3. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki
w rywalizacji sportowej.
2. Regulamin stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe, określający szczegółowe
zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów, stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów oraz innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Regulamin nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, określający szczegółowe zasady,
tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień, stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania dotacji na podstawie przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz na podstawie innych odrębnych przepisów.

§ 6. Tracą moc:
1) uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2011 r. Nr 33, poz. 297);
2) 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.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ………. 2019 r.

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA DOTACJI
DLA TOMASZOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

§ 1. 1. Na zadanie własne, polegające na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, kluby sportowe
działające na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
mogą otrzymywać z budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego dotację celową, z zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w zakresie udzielania dotacji celowych
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku.
2. Dotacje dla klubów sportowych przyznawane są w ramach środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie w szczególności:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu sportowego;
3) organizację zgrupowań, obozów i zawodów sportowych oraz konsultacji szkoleniowych;
4) udział w zawodach sportowych;
5) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
6) wynagrodzeń zawodników oraz kadry szkoleniowej;
7) stypendiów zawodników;
8) kosztów związanych z obsługą realizacji zadania.
§ 2. 1. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, w którym określa w szczególności:
1) nazwę zadania;
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego
konkursu;
3) termin realizacji zadania;
4) warunki formalne, merytoryczne i finansowe, jakie powinna spełniać oferta;
5) termin składania ofert o udzielenie dotacji;
6) zasady udzielania dotacji;
7) kryteria oceny ofert.

2. Wzór oferty na realizację zadania zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Ofertę, o której mowa w ust. 1, należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie.
4. Rozpatrzenia ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta.
5. Informację o przyznanych dotacjach ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 3. 1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja, zawiera się w formie pisemnej
umowę na czas realizacji zadania, w której zostaną określone zasady przekazania dotacji.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Klub sportowy, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania
z realizacji zadania, w terminie podanym w umowie o której mowa w ust. 1.
4. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, zostanie określony zarządzeniem Prezydenta
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
5. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, poprzez osoby upoważnione, może
skontrolować realizację zadania w trakcie jego trwania, jak również po jego zakończeniu. Zakres
kontroli oraz warunki jej przeprowadzenia określa umowa o przyznaniu dotacji.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ………. 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. 1. Stypendia sportowe Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zwane dalej „stypendiami”,
przyznawane są zawodnikom klubów bądź stowarzyszeń kultury fizycznej, których siedzibą jest 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. W sytuacjach wyjątkowych Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego może przyznać
stypendium sportowe zawodnikowi, który nie spełnia jednego z punktów wymienionych w ust. 2.
4. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować kluby sportowe mające siedzibę
i działające na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 2. 1. Wniosek o stypendium powinien zawierać:
1) Informacje o wnioskodawcy:
a) nazwa stowarzyszenia;
b) adres wnioskodawcy;
c) status prawny wnioskodawcy.
2) Informacje o osobie, której ma być przyznane stypendium:
a) nazwisko kandydata;
b) imiona;
c) data i miejsce urodzenia;
d) adres zamieszkania;
e) PESEL.
3) Informacje dodatkowe:
a) uprawiana dyscyplina sportowa;

b) klasa sportowa zawodnika;
c) kserokopia 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 dwanaście miesięcy 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.
2. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza zarządzeniem nabór wniosków
o przyznanie stypendiów, wskazując wzór wniosku i termin składania.
3. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania lub cofnięcia stypendiów
przechowuje się w Wydziale właściwym do spraw sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 3. 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 dwukrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego wypłatę stypendium.
3. Określa się liczbę zawodników uprawnionych do przyznania stypendiów w następujących
grach zespołowych:
1) piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, łyżwiarstwo szybkie – do 40 zawodników.
4. W przypadku pozostałych dyscyplin, liczba zawodników uzależniona będzie od znaczenia
danej dyscypliny dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz osiągniętych wyników.
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.
§ 4. 1. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w celu rozpatrzenia wniosków powołuje
zarządzeniem komisję w składzie:
1) trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
2) dwie osoby wskazane przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.

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. Do zadań komisji należy w szczególności:
1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków;
2) sporządzenie protokołu z obrad komisji;
3) przedłożenie propozycji liczby i wysokości stypendiów Prezydentowi Miasta.
4. Posiedzenie komisji powinno się odbyć i zakończyć najpóźniej w ciągu 10 dni po upływie
terminu składania wniosków określonego zarządzeniem przez Prezydenta Miasta.
5. Prace komisji stypendialnej prowadzone są, jeśli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej
trzech jej członków.
6. Z posiedzenia prac komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) termin i miejsce rozpatrzenia wniosków;
2) imiona i nazwiska członków komisji stypendialnej;
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 Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na dany rok;
7) ewentualne uwagi członków komisji;
8) podpisy członków komisji.
7. 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. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków i przedstawia propozycje wysokości
stypendium oraz okresu na jaki zostanie przyznane stypendium dla poszczególnych zawodników,
w oparciu o zapisy § 3 ust. 1-2.
3. Po zakończeniu prac komisja niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta protokół
wraz z załącznikami.
§ 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 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.
2. Pozbawia się zawodnika stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje programu szkoleniowego;
2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego;
3) przestał być członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego, mającego siedzibę i działającego
na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
3. 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 przez sześć miesięcy.
4. Wypłata stypendium, które zostało wstrzymane, następuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania.
5. 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.
6. Klub sportowy, który jest wnioskodawcą w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 może
złożyć wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi w okresie i wysokości jaką otrzymywał
dotychczasowy stypendysta.
§ 10. Niepodpisanie przez zawodnika umowy stypendialnej w wyznaczonym terminie oznacza
rezygnację z przyznanego stypendium.
§ 11. Przyznanie stypendium sportowego danej osobie nie wyklucza możliwości przyznawania
jej nagród i wyróżnień.
§ 12. Wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może
przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ………. 2019 r.

REGULAMINEM PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla zawodników, trenerów oraz innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 2. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:
1) nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe w wysokości nie wyższej niż dwukrotność
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wypłatę
nagrody;
2) wyróżnienia w postaci upominków, statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych
za wysokie wyniki sportowe.
§ 3. Narody za wybitne osiągnięcia sportowe mogą być przyznane za uzyskanie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinie
olimpijskiej, paraolimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży.
§ 4. Wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane za uzyskane osiągnięcie
lub całokształt działalności sportowej.
§ 5. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) klubów sportowych;
2) szkół;
3) stowarzyszeń działających na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
1) nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2) dane kandydata do nagrody lub wyróżnienia;
3) uzasadnienie zawierające wskazanie osiągnięć sportowych;
4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
sportowe będące podstawą ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie.
4. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać na dziennik podawczy Urzędu
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody.
§ 8. Wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagród nie może przekroczyć
kwoty określonej na ten cel w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
Do projektu uchwały w sprawie wspierania tomaszowskiego sportu

Uchwała stanowi wypełnienie deklaracji ustawowej wynikającej z art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 27, art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495).
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić warunki i tryb
finansowania zadania własnego sprzyjającego rozwojowi sportu. Zapisy powyższej uchwały
uszczegóławiają tryb uzyskania dotacji dla klubów sportowych w ramach środków
finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
oraz zasady przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe. Wprowadzają
również możliwość przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych
osób wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
Przewidziane skutki społeczne i gospodarcze, jakie wynikną z podjęcia powyższej
uchwały sprowadzają się do realizacji celu publicznego z zakresu sportu, który został określony
jako dążenie do poprawy warunków uprawiania sportu dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu, a także
promocję miasta i aktywnego stylu życia poprzez sport.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

