UCHWAŁA NR XXXVIII/93/17
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 12 pkt. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1463, 60 i 1600) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Warunki, zasady, tryb przyznawania, rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień:
§ 1. 1. Ustala się nagrody i wyróżnienia, które stanowią wyraz uznania władz samorządowych powiatu
zduńskowolskiego dla środowisk sportowych za ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury
fizycznej i sportu.
2. Mając na uwadze potrzebę promowania sportowej aktywności fizycznej, która może przyczyniać się do
tworzenia i poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, wpływać na rozwój stosunków społecznych, ukazywać
szczególną wartość i siłę oddziaływania idei olimpijskiej w procesie popularyzacji kultury fizycznej
w społeczeństwie oraz jej wartość promocyjną, wskazuje się dyscypliny sportowe przynależne do grona
dyscyplin olimpijskich, paraolimpijskich oraz dyscyplin z udziałem zespołów i zawodników z terenu powiatu
zduńskowolskiego w ligach, turniejach, mistrzostwach krajowych i międzynarodowych, jako mające
szczególne znaczenie dla Powiatu Zduńskowolskiego.
§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów przyznaje Zarząd
Powiatu na pisemny wniosek złożony przez zawodnika, klub sportowy, jeżeli zawodnik do takiego przynależy
lub właściwy związek sportowy.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia musi zawierać następujące informacje:
1) dane osobowe wnioskodawcy i zawodnika lub trenera;
2) informację o osiągnięciu sportowym kandydata, kwalifikującym go do uzyskania nagrody lub wyróżnienia;
3) dokument właściwego związku sportowego potwierdzający uzyskane osiągnięcie zawodnika lub
organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.
3. Zarząd Powiatu może przyznawać nagrody i wyróżnienia również z urzędu, po uprzednim uzyskaniu
opinii Powiatowej Rady Sportu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy, wskazany
w § 4 ust. 1.
5. Złożony wniosek podlega opinii Powiatowej Rady Sportu.
§ 3. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe przyznawane mogą być nagrody i wyróżnienia pieniężne
lub rzeczowe.
§ 4. Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym mogą być przyznane:
1. Zawodnikowi, który:
1) uczestniczył w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, bez względu na
zajęte miejsce przyznaje się nagrodę w kwocie 1000,00 zł (brutto);
2) uczestniczył w igrzyskach paraolimpijskich lub światowych igrzyskach głuchych, bez względu na zajęte
miejsce przyznaje się nagrodę w kwocie 1000,00 zł (brutto);
3) uczestniczył w akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata
lub Pucharze Europy, bez względu na zajęte miejsce przyznaje się nagrodę w kwocie 1000,00 zł (brutto);
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4) zajął miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzików, juniorów i juniorów młodszych przyznaje
się nagrodę w kwocie 600,00 zł (brutto);
5) uzyskał wyróżnienie trenera w grach zespołowych, podczas których jego udział przyczynił się do zajęcia
przez drużynę na Mistrzostwach Polski miejsca I-III przyznaje się nagrodę w kwocie 500,00 zł (brutto).
2. Zawodnikowi, który osiągnął we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym
wyniki określone w ust. 1 pkt. 1-4, w grach zespołowych, przysługują nagrody w wysokości 25 % kwoty
nagrody przewidzianej w ust. 1.
3. Trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika, który osiągnął we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym wyniki określone w ust. 1, przyznaje się nagrodę w wysokości równej
kwocie nagrody przewidzianej w ust. 1 dla zawodnika.
§ 5. Wyróżnienie może być przyznawane zawodnikom i trenerom w postaci medalu, pucharu, statuetki,
dyplomu lub sprzętu sportowego.
§ 6. W jednym roku zawodnik i trener może otrzymać tylko jedną nagrodę i wyróżnienie.
§ 7. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wyników sportowych
wskazanych w § 4 ust. 1, za które przysługiwałyby mu nagrody w różnej wysokości, przyznaje się jedną
nagrodę w wysokości wyższej.
Rozdział 2.
Warunki, zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
§ 8. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego przyznaje stypendia sportowe zawodnikom, osiągającym wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich,
igrzysk olimpijskich głuchych lub dyscyplin objętych Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego może złożyć zawodnik, klub sportowy, jeżeli
zawodnik do takiego przynależy lub właściwy związek sportowy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
do dnia 30 stycznia roku następnego po roku, w którym zawodnik zajął czołowe miejsce we
współzawodnictwie sportowym.
§ 10. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje:
1) dane osobowe wnioskodawcy i zawodnika;
2) informację o osiągnięciu sportowym kandydata, kwalifikującym go do uzyskania stypendium;
3) dokument właściwego związku sportowego potwierdzający uzyskane osiągnięcie zawodnika lub
organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych;
4) zobowiązanie do informowania Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli o zaistniałych okolicznościach
skutkujących pozbawieniem stypendium.
§ 11. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
§ 12. 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.
§ 13. 1. Stypendia sportowe przyznawane są nie częściej niż raz w roku, na okres 10 miesięcy w danym
roku kalendarzowym, wypłacane w okresach miesięcznych, nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wyników sportowych
wskazanych w § 16, za które przysługiwałyby mu stypendium w różnej wysokości, przyznaje się jedno
stypendium w wysokości wyższej.
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§ 14. Przyznanie stypendium sportowego danemu zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania
mu nagród i wyróżnień.
§ 15. 1. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego może pozbawić prawa do stypendium w przypadku:
1) gdy zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został czasowo bądź
dożywotnio zdyskwalifikowany;
2) zmienił miejsce zamieszkania na położone poza powiatem zduńskowolskim;
3) niewłaściwie realizuje bądź całkowicie zaniedbuje realizację programu szkolenia, albo została na niego
nałożona kara dyscyplinarna przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub klub, którego
jest członkiem;
4) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, z zastrzeżeniem ust. 2;
5) rażąco naruszył przepisy prawa;
6) naruszył ogólnie przyjęte normy moralne;
7) naruszył przepisy antydopingowe określone przez krajowe i międzynarodowe organizacje sportowe;
8) podpisał kontrakt zawodowy.
2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona
orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe
przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
3. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia jednej z przyczyn
wymienionych w ust. 1.
4. O przypadkach wymienionych w ust. 1 klub sportowy zawodnika, stowarzyszenie bądź związek
sportowy informuje Zarząd Powiatu natychmiast po ich zaistnieniu. Zarząd Powiatu może pozbawić
stypendium również z urzędu w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust.1.
§ 16. 1. Podstawę ustalenia miesięcznej wysokości stypendium stanowi kwota 200,00 zł (brutto), zwana
dalej "podstawą".
2. Za osiągnięcie miejsca od 1 do 3 podczas: igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich oraz mistrzostw świata
i Europy zawodnikowi przysługuje stypendium w miesięcznej wysokości również 2 – krotności podstawy.
3. Za osiągnięcie miejsca od 4 do 8 podczas: igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich oraz mistrzostw świata
i Europy lub miejsca od 1 do 3 podczas mistrzostw Polski zawodnikowi przysługuje stypendium w miesięcznej
wysokości również 1,5 – krotności podstawy.
4. Za osiągnięcie miejsca od 4 do 8 podczas mistrzostw Polski zawodnikowi przysługuje stypendium
w miesięcznej wysokości również 1 – krotności podstawy.
5. Za reprezentację Polski w grach zespołowych
wysokości również 0,5 – krotności podstawy.

zawodnikowi przysługuje stypendium w miesięcznej

§ 17. Ilość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów i nagród sportowych jest uzależniona od
wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu Zduńskowolskiego.
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, za wyjątkiem rozdziału II, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zduńskowolskiego
Janusz Kochelski
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