Uchwała Nr IV/24/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych
Gminy Teresin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 22 i art. 28
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z
późniejszymi zmianami), art. 35 i art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz. 1298) Rada Gminy w Teresinie uchwala, co
następuje:
§1
1. Niniejsza uchwała określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania wypłaty i cofania
stypendium sportowego oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości;
2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagrody za wysokie wyniki
sportowe;
3) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnienia za wysokie wyniki
sportowe.
§2
1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie (bez bliższego określenia) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym /Dz.U nr. 155 poz. 1298/ ;
2) ustawie o kulturze fizycznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Tekst jednol.: Dz.U. 2001 r. Nr 81 poz.889 z późn. zm.);
3) zawodniku - jest to osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu jako zawodnikamator, albo zawodnik-licencjonowany zamieszkała na terenie Gminy Teresin lub jest
członkiem klubu sportowego położonego na terenie Gminy Teresin
4) statusie amatora - należy przez to rozumieć zawodnika, uprawiającego sport na
podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i nie otrzymującego z
tego tytułu wynagrodzenia;
5) trenerze - należy przez to rozumieć osobę która posiada dyplom potwierdzający
stopień trenerski uzyskany w trybie przepisów odrębnych i szkoląc zawodnika
przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
6) stypendium celowe– należy rozumieć celowe finansowe wsparcie udziału
wyróżnianego zawodnika - w imprezie sportowej rangi międzynarodowej,
7) stypendium dla uzdolnionych sportowców– należy przez to rozumieć indywidualną
pomoc finansową, wspierającą proces całorocznego szkolenia sportowego zawodnika,
8) wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć osiąganie przez zawodnika
we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym miejsc medalowych,

9) programie szkolenia - należy przez to rozumieć opracowany przez właściwy polski
związek sportowy program przygotowań do zawodów sportowych rangi
międzynarodowej, albo opracowany przez macierzysty klub sportowy zawodnika
program przygotowań do zawodów sportowych krajowych.
2. Przepisy uchwały dotyczące stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia stosuje się
odpowiednio do zawodników - członków drużyn sportowych w sportach zespołowych
oraz do trenerów tych drużyn (lub zawodników).
3. Przez użyte w uchwale określenie; „polski związek sportowy” - rozumie się także związek
sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.
§3
1. Kwoty środków na wypłatę stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia sportowe oraz
środki na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie
Gminy Teresin.
2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów i nagród
nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1.
§4
Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie
przewidzianego w niej stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia, nie stanowią
podstawy dla roszczeń zawodników i trenerów ani zobowiązań organów Gminy Teresin do
ich przyznania tym osobom.
§5
1. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego oraz
przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie
sportowym należy do właściwości Wójta Gminy Teresin.
2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą, w sprawach z ust. 1 Wójt współpracuje z Radą
Sportu powoływaną zarządzeniem Wójta Gminy.
3. Rada Sportu działa w składzie 5 (pięcio) osobowym wybieranym spośród przedstawicieli
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Teresin (3 osoby) oraz przedstawicieli
stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Gminy Teresin (2 osoby).
4. Wójt Gminy ustala:
1) zasady powoływania członków Rady Sportu,
2) regulamin działania Rady Sportu.
5. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.
6. Do zadań Rady Sportu należy:
a) opiniowanie wniosków o stypendia (nagrodę) wyróżnienie,
b) przedstawianie Wójtowi Gminy propozycji do przyznania wyróżnień, nagród i
stypendiów sportowych.
7. Bez opinii Rady Sportu o zgłoszonym wniosku Wójt nie może przyznać, bądź odmówić
przyznania nagrody lub wyróżnienia z zastrzeżeniem okoliczności z pkt. 9
8. W rozpoznaniu wniosku Wójt jest związany opinią Rady Sportu.
9. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, np. samotny
rejs żeglarski dookoła świata, zdobycie bieguna lub zdobycie trudnego szczytu górskiego,
nagrodę przyznaje Wójt z własnej inicjatywy.
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10. O sposobie załatwienia wniosku Wójt niezwłocznie zawiadamia drogą pisemną
zainteresowanego zawodnika (zespół) i podmiot, który zgłosił kandydata przedstawiając:
1) w przypadku wniosku załatwionego pozytywnie – w zależności od treści wnioskuinformację o przyznaniu stypendium sportowego, o jego kwocie oraz terminie
podpisania umowy stypendialnej
lub informacje o wysokości nagrody ,
wyróżnienia. Sposób wypłaty przyznanej nagrody, wręczenia wyróżnienia
uzgadniany jest z nagrodzonym.
2) w przypadku wniosku załatwionego odmownie - uzasadnienie odmowy przyznania
stypendium, nagrody, wyróżnienia.
§6
1. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Teresin oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. O przyznaniu, wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium oraz o przyznaniu nagrody lub
wyróżnienia Wójt Gminy Teresin informuje Radę Gminy w Teresinie na najbliższej sesji
oraz Radę Sportu na najbliższym jej posiedzeniu.

§7
1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który:
a) uprawia dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu MEN z dnia 18 stycznia 2001 r.
w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki
sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie
polskich związków sportowych (Dz. U. Nr 8 poz. 67 z późniejszymi zmianami),
b) związany jest z Gminą Teresin miejscem zamieszkania lub jest zawodnikiem klubu
sportowego działającego na terenie Gminy Teresin,
b) ma status amatora,
c) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym,
d) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie
obowiązujące normy społeczne i godnie reprezentuje Gminę Teresin.
2. Preferowani będą kandydaci, którym stypendium pozwoli na istotne podniesienie
poziomu sportowego, głównie poprzez usunięcie barier finansowych dla ich dalszego
rozwoju oraz których osiągnięcia umożliwiają promocję kultury fizycznej.
3. Stypendia sportowe można przyznawać i wypłacać wyłącznie tym zawodnikom, którzy
nie pobierają stypendium sportowego z budżetu państwa lub stypendium z budżetu innych
jednostek samorządu terytorialnego.
4. Stypendium sportowe przyznaje się na okres realizacji programu szkolenia, nie krótszy
niż 3 miesiące, a także na okres udziału w zawodach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 8
lub 9.
5. Jeżeli program szkolenia obejmuje okres dłuższy niż rok kalendarzowy, stypendium
sportowe przyznane na okres do końca roku kalendarzowego, można przedłużyć na
następny rok kalendarzowy.
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§8
1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy
Teresin, które stanowić powinno wyraz uznania za osiągnięcie wysokiego wyniku
sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.
2. Nagrody finansowe i wyróżnienia mogą być przyznawane :
a) zasłużonym trenerom za osiąganie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie przez swoich zawodników lub zespołu lub za inne szczególne zasługi
na rzecz sportu gminnego,
b) zawodnikom zamieszkałym na stałe w Gminie Teresin lub trenującym w klubie
sportowym na terenie Gminy Teresin za szczególne osiągnięcia sportowe.
c) przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi nie jest uzależnione od uprzedniego lub
równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.
§9
Nagrody finansowe i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i zawodnikom
stowarzyszeń kultury fizycznej obchodzącym jubileusze działalności sportowej na terenie
Gminy Teresin.

§ 10
Wyróżnieniami są puchary, dyplomy, listy gratulacyjne lub inne nagrody rzeczowe
przyznawane za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym lub krajowym.

§ 11
1. Stypendium sportowe dla uzdolnionych sportowców mające charakter pomocy
indywidualnej będzie przyznawane na okres od trzech miesięcy do jednego roku, a
wypłacane w wysokości nie przekraczającej kwoty 500 zł miesięcznie – licząc od
początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wójt rozpatrzy wniosek
pozytywnie z uwzględnieniem § 7 pkt. 5 .
2. Stypendium celowe, będzie przyznawane na częściową refundację kosztów wyjazdu
wyróżnionych zawodników na imprezę sportową międzynarodową w wysokości nie
przekraczającej kwoty - 1.500,00 zł ( w przeliczeniu na jedną osobę ).
3. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika i trenera nie może przekroczyć 2000,- zł.
4. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze – nagroda
finansowa nie może przekroczyć 5000,- zł.
5. Zarówno liczba stypendiów jak i nagród w danym roku jest uzależniona od możliwości
finansowych Gminy i może być zmieniona w każdym roku budżetowym.
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§ 12
1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia, wyróżnienia i nagrody finansowe są:
1)
2)
3)
4)

macierzysty klub sportowy zawodnika lub trenera;
członek Rady Sportu;
właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy;
Wójt Gminy Teresin w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami
np. związanymi z osiągnięciem wysokiego wyniku sportowego;
5) zawodnik, jeśli chodzi o stypendia sportowe.
2. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia powinien być szczegółowo
umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć sportowca, a w przypadku
sportowych stypendiów celowych - w odniesieniu do rangi imprezy, w której sportowiec
będzie startował. Dotyczy to również wniosków o przyznanie nagrody, wyróżnienia dla
trenerów.
§ 13
1. Stypendium sportowe zostaje wstrzymane, jeżeli zawodnik:
a) zaniedbuje szkolenie,
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy.
c) jego licencja sportowa utraciła ważność / dotyczy zawodników licencjonowanych/;
2. W przypadku stwierdzenia przez Radę Sportu, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z
przyczyn niezawinionych przez zawodnika, wypłacanie stypendium może zostać
wznowione i uzupełnione za cały okres wstrzymania wypłaty.

§ 14
1. Stypendium sportowe cofa się zawodnikowi, jeżeli:
a) uzyskał status zawodnika kontraktowego lub profesjonalnego,
b) utracił prawa zawodnika
c) zaprzestał realizacji programu szkolenia;
d) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;
e) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.
f) otrzymał stypendium sportowe z budżetu państwa lub stypendium z budżetu innych
jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie
orzeczenia lekarskiego, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie
dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
3. W przypadku niezdolności zawodnika do uprawiania sportu spowodowanej urazem na
treningu lub podczas zawodów stypendium sportowe może być wypłacane na
dotychczasowych zasadach do końca okresu, na który zostało przyznane.
4. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu
powstania okoliczności z ust. 1.
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§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z
późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr
155 poz. 1298) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące spraw objętych
niniejszym regulaminem.

§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

/-/ mgr Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy
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