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UCHWAŁA NR XXXIII/678/2018
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie ustanowienia, trybu i zasad przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Gminy
Miasto Elbląg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 60, poz. 1600) Rada Miejska w Elblągu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: boks, judo,
kajakarstwo, karate, kick boxing, kolarstwo, lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie, pięciobój nowoczesny, piłka
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, szybownictwo, short track, szachy,
towarzyski taniec sportowy, tenis stołowy, triathlon, wrotkarstwo, zapasy, żeglarstwo oraz dyscypliny sportu
osób niepełnosprawnych, mających znaczenie dla Gminy Miasto Elbląg.
2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju kariery sportowej elbląskich zawodników.
§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę mającą
znaczenie dla Gminy Miasto Elbląg, o których mowa w § 1 ust. 1 spełniających następujące warunki:
1) zamieszkuje Gminę Miasto Elbląg lub reprezentuje klub sportowy,
którego siedzibą jest Gmina Miasto Elbląg,
2) uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu.
§ 3. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik uprawiający dyscypliny i konkurencje sportowe
w sportach indywidualnych lub sportach drużynowych, który w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym uzyskał wynik sportowy, o którym mowa w § 4 ust. 1:
2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa
w § 4 ust. 1, zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium
na podstawie wyniku obligującego do otrzymania stypendium o wyższej kwocie.
3. Warunkiem przyznania stypendium jest udział co najmniej 8-miu zawodników lub 6 drużyn, załóg
w finale konkurencji sportowej, dla której nie są prowadzone zawody eliminacyjne.
§ 4. 1. Ustala się wysokość stypendium miesięcznego dla zawodników za osiągnięcia indywidualne:
1) zdobycie medalu w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich - 1.500 zł,
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2) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich - 1.000 zł,
3) zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata - 800 zł,
4) zdobycie medalu w Mistrzostwach Europy – 700 zł,
5) udział w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy - 600 zł,
6) zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski Seniorów:
a) złotego

- 500 zł,

b) srebrnego

- 400 zł,

c) brązowego – 300 zł;
7) zdobycie medalu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski juniorów, Mistrzostwach
Polski juniorów młodszych, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży:
a) złotego

- 400 zł,

b) srebrnego

- 300 zł,

c) brązowego - 200 zł;
8) powołanie do kadry narodowej - 200 zł.
2. Ustala się wysokość stypendium miesięcznego dla zawodników za osiągnięcia w konkurencjach
zespołowych w kwocie 75% przysługującego stypendium za osiągnięcia indywidualne,
określonych w ust. 1.
3. Wysokość stypendium sportowego jest kwotą brutto.
4. Stypendium sportowe może być przyznane na czas określony od 3 do 12 miesięcy w danym roku
kalendarzowym.
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszej uchwały, może wystąpić:
1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik
2) pełnoletni zawodnik
3) przedstawiciel ustawowy, jeśli zawodnik jest niepełnoletni.
2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w departamencie właściwym dla spraw sportu Urzędu
Miejskiego w Elblągu, w terminie do 30 grudnia każdego roku.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zachowania terminu,
o którym mowa w ust. 3.
4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
§ 6. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa
w § 1 określa się corocznie w uchwale budżetowej.
2. Ilość przyznanych stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Elbląg, przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu
stypendium mają zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki sportowe.
§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje Zespół ds. stypendiów powołany
na dany rok kalendarzowy zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg, określającym jego skład osobowy i tryb
działania.
§ 8. 1. Przyznanie stypendium sportowego następuje w drodze decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta
Elbląg.
2. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do wiadomości publicznej.
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§ 9. 1. Stypendium sportowe jest wypłacane w okresach miesięcznych, do dnia 20-go danego miesiąca,
przelewem na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy.
2. Przyznane stypendia sportowe nie podlegają zwiększeniu w związku z uzyskaniem
przez zawodnika, w okresie przyznania stypendium, wyższego wyniku sportowego.
§ 10. 1. Pozbawienie stypendium sportowego następuje w przypadku, gdy stypendysta:
1) nie realizuje programu szkolenia sportowego,
2) przestanie być mieszkańcem Gminy Miasto Elbląg,
3) utraci zdolność do uprawiania sportu w swojej dyscyplinie przez okres powyżej 3 miesięcy, potwierdzony
orzeczeniem lekarskim,
4) zostanie ukarany karą dyscyplinarną przez klub sportowy lub związek sportowy,
5) zrzeknie się pobierania stypendium,
6) zostanie stwierdzone stosowanie przez niego dopingu w sporcie w rozumieniu ustawy
z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie,
7) zakończy karierę sportową.
2. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 1.
§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.
§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu
Marek Pruszak
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Załącznik do Uchwały Nr ...............
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 marca 2018 r.

WNIOSEK
o przyznanie Stypendium Sportowego Gminy Miasto Elbląg
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy:………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………….............................................
2. Adres:
Ulica ………………………………………..…… nr ……………….
Kod pocztowy ………………….. Miejscowość ……………………
Telefon kontaktowy ……………………. e-mail……………………
II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA
1.

Nazwisko i imię …………………………………………………………….......

2.

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

3.

Adres zamieszkania ……………………………………………………….........

4.

PESEL………………………………………………………………………......

5.

Telefon kontaktowy ……………………......... e-mail…………………….……

6.
Nr rachunku bankowego
…..…………………………………….......……...............................................
7.
Uprawiana dyscyplina i
konkurencja………………………………………..............................................
8.
Kategoria wiekowa
…………………………………………………………............................................
9.
Klasa
sportowa………………………………………………………………............................................
10.
Nazwisko i imię trenera
…………………………………..................................………………….........
11.
Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika za ostatnie dwa lata, w tym pobierane
obecnie – podać rok, wysokość i czas przyznania:
………………………………………………………................................………..………………….......
………………………………………….………………………………................................………........
III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA (z ostatnich 12 miesięcy)
1.

Wymienić jedno, najwyższe osiągnięcie sportowe, określone w § 4 ust. 1 uchwały.

…………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………….........
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2.
Ilość zawodników/drużyn/załóg występujących w finale kwalifikowanej do otrzymania
stypendium imprezy.
……………………………………………………………..................................……………………
…………………………………………………………..................................……………………….......
3.

Przynależność do kadry olimpijskiej/narodowej/wojewódzkiej.

……………………………………………………………........................................………………….....
4.
Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach i planach sportowych na
najbliższy sezon sportowy.
………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….........
.........................................................
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)
Załączniki:
1) kserokopia aktualnej licencji sportowej,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe wydane przez właściwy polski związek sportowy,
3) zobowiązanie zawodnika oraz klubu sportowego do informowania departamentu UM w Elblągu,
prowadzącego zadania z zakresu sportu o okolicznościach mogących skutkować wstrzymaniem lub
pozbawieniem stypendium.

