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        UCHWAŁA Nr XI/89/2007  �
 Rady Miasta Sandomierza 
 z dnia 4 lipca 2007 r. 
 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 
stypendiów sportowych oraz finansowania sportu kwalifikowanego. 

 
      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. 
zm.), art. 22  ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 
2001r. Nr 81, poz. 889 z pó�n. zm.)  oraz art. 2 ust. 2 i art. 35 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz. U. z  2005 r. Nr 155, poz. 
1298 z pó�n. zm. ) Rada Miasta Sandomierza  

 
 

uchwala , co nast�puje: 

§ 1. 
 

1. Sport kwalifikowany mo�e by� finansowany z bud�etu miasta. 
  
2. Miasto Sandomierz przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie mi�dzynarodowym lub krajowym dla 
zawodników nie zrzeszonych – zamieszkałych w Sandomierzu lub zrzeszonych 
w klubach lub stowarzyszeniach kultury fizycznej, których siedzib� jest 
Sandomierz.  

3.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysoko�� 
stypendiów sportowych dla zawodników osi�gaj�cych wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym i mi�dzynarodowym okre�la niniejsza 
uchwała. 
 
4. Ilekro� w niniejszej uchwale mowa jest o: 
1/ stypendium to  rozumie si� przez to stypendium sportowe: 
a) stypendium całoroczne dla uzdolnionych sportowców – czyli pomoc 
finansow�, wspieraj�c� proces całorocznego szkolenia sportowego zawodnika, 
albo 
b) stypendium celowe – czyli finansowe wsparcie udziału zawodnika w imprezie 
sportowej rangi mi�dzynarodowej lub krajowej, 
2/ zawodniku – nale�y przez to rozumie� sportowca posiadaj�cego lub nie 
posiadaj�cego licencji, nie zrzeszonego – zamieszkałego w Sandomierzu lub 
zrzeszonego w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, którego siedzib� jest 
Sandomierz.  
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3/ cofaniu stypendium to rozumie si� przez to równie� pozbawienie    
stypendium, 

 
§ 2. 

 
Stypendium sportowe mo�e otrzyma� zawodnik, który spełnia ł�cznie 
nast�puj�ce warunki:  
1) osi�gn�ł wysoki wynik sportowy a jego plany startów i przygotowa� 
wskazuj� na mo�liwo�� osi�gania w przyszło�ci wysokich wyników we 
współzawodnictwie krajowym lub mi�dzynarodowym, 
2) jest sportowcem posiadaj�cym lub nie posiadaj�cym licencji, nie zrzeszonym 
– zamieszkałym w Sandomierzu lub zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu 
kultury fizycznej, którego siedzib� jest Sandomierz, 
3) posiada aktualn� kart� zgłoszenia lub inny dokument uprawniaj�cy do udziału 
w zawodach sportowych, 
4) uprawia dyscypliny sportu okre�lone w rozporz�dzeniu MEN z dnia 18 
stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których 
mog� działa� polskie zwi�zki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu 
udzielania zezwole� na tworzenie polskich zwi�zków sportowych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 8, poz. 67 z pó�n. zm.), 
5) wywi�zuje si� z podstawowych obowi�zków sportowca, zobowi�zuje si� 
realizowa� przedło�ony z wnioskiem plan startów i przygotowa�, przestrzega 
powszechnie obowi�zuj�ce normy społeczne, godnie reprezentuje Sandomierz, 
6) zobowi�zał si� do promocji Sandomierza poprzez umieszczenie herbu i 
nazwy Sandomierza na swoich strojach sportowych.  
 

§ 3. 
 
1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie, wstrzymanie i 
cofni�cie stypendium sportowego s�: 

1) Komisja Rady Miasta wła�ciwa do spraw sportu, 
2) kluby i stowarzyszenia działaj�ce w oparciu o ustaw� o kulturze 
fizycznej, 
3) zawodnik, 
4) inne zainteresowane osoby. 

2.  Wniosek powinien zawiera�: 

  1/ imi� i nazwisko zawodnika, 

 2/ dokument potwierdzaj�cy przynale�no�� zawodnika do klubu 
sportowego, 
3/ opis osi�gni�� sportowych zawodnika, szczegółowo umotywowany i 
udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osi�gni�� sportowych 
kandydata we współzawodnictwie mi�dzynarodowym lub krajowym 
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(protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, plany 
startów i przygotowa� na najbli�sze 12 miesi�cy), 

4/ zobowi�zanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza 
Sandomierza o okoliczno�ciach uzasadniaj�cych wstrzymanie lub 
cofniecie stypendium.  

3. Kandydatów nale�y zgłasza�: 
1) do ko�ca wrze�nia ka�dego roku kalendarzowego, poprzedzaj�cego 
rok, którego wniosek dotyczy – w zakresie stypendiów całorocznych oraz 
stypendiów celowych dotycz�cych imprez odbywaj�cych si� w I 
półroczu; 
2) do ko�ca maja ka�dego roku kalendarzowego, którego wniosek 
dotyczy – w zakresie sportowych stypendiów celowych dotycz�cych 
imprez odbywaj�cych si� w II półroczu roku; 

4. W szczególnych okoliczno�ciach termin zgłaszania kandydatów mo�e zosta� 
zmieniony przez Burmistrza Sandomierza. 
 

§ 4. 
 

1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Sandomierza na wniosek 
podmiotów okre�lonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, po zasi�gni�ciu opinii 
Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Sandomierza.  

2. W skład Komisji wchodz�: 
1) Zast�pca Burmistrza Sandomierza, 
2) Przewodnicz�cy Komisji Rady Miasta wła�ciwej ds. sportu, 
3) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
4) Dwóch przedstawicieli sandomierskiej Rady Sportu. 

3. Do zada� Komisji nale�y rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz 
przedkładanie Burmistrzowi Sandomierza propozycji przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. 
4. Członkowie Komisji pełni� swoje funkcje nieodpłatnie. 
5. Obsług� organizacyjn� Komisji zapewnia Wydział Edukacji Kultury i Sportu 
UM w Sandomierzu. 

§  5. 
 
1. Stypendium całoroczne dla uzdolnionych sportowców, maj�ce charakter 
pomocy indywidualnej, b�dzie przyznawane na okres jednego roku (dwunastu 
miesi�cy), a wypłacane w wysoko�ci od 100,00 zł do 500,00 zł w ka�dym 
miesi�cu na podstawie zawartej umowy. 
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2. Stypendium celowe, b�dzie przyznawane na cz��ciow� refundacj� kosztów 
wyjazdu wyró�nionych zawodników na sportow� imprez� mi�dzynarodow� lub 
ogólnopolsk� - w wysoko�ci nie przekraczaj�cej kwoty – 2000,00 zł ( w 
przeliczeniu na jedn� osob�). 
4. Wysoko�� oraz ilo�� stypendiów sportowych uzale�niona jest od kwoty 
zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok bud�ecie Miasta Sandomierza. 
  

§ 6. 
 
Burmistrz Sandomierza zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których 
ustala si� szczegółowe warunki korzystania ze stypendium sportowego, w tym 
formy promocji Miasta Sandomierza na arenie krajowej i mi�dzynarodowej.  
  

§ 7. 
 
1. Wypłat� stypendium wstrzymuje si� w nast�puj�cych przypadkach: 

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów, 
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy klubu 
sportowego lub wła�ciwego zwi�zku sportowego, 
3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub 
treningów. 

2. Wypłat� stypendium wstrzymuje si� na czas trwania przyczyny wymienionej 
w ust. 1.   
3. Wypłat� stypendium wznawia si� po ustaniu przyczyny – od najbli�szego 
terminu płatno�ci. 

§ 8. 
 
Stypendium cofa si� w nast�puj�cych przypadkach: 
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów, 
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów, 
3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 
4) zawodnik przestał by� członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego, 
maj�cego siedzib� i działaj�cego na terenie Sandomierza, 
 
5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z 
zasadami współ�ycia społecznego lub ogólnie przyj�tymi obyczajami naraził na 
szwank dobre imi� Sandomierza ewentualnie swojego klubu lub stowarzyszenia 
sportowego.   
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§  9. 
 
Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu,  
a niezdolno�� ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza 
maj�cego uprawnienia do badania sportowców, stypendium sportowe mo�e by� 
wypłacane przez okres tej niezdolno�ci, jednak nie dłu�ej ni� przez trzy 
miesi�ce.   

 
§ 10. 

 
Wykaz zawodników oraz wysoko�� przyznanych im stypendiów podlega 
ogłoszeniu na tablicach ogłosze� oraz na oficjalnej stronie internetowej Miasta  
Sandomierza www.sandomierz.pl . 

§  11. 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Sandomierza. 
 

§ 12. 
 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 

 
Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 
Janusz Sochacki 

 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 


