
U CHW ALA NR XIV /108/11
RADY MIAST A RA WA MAZOWIECKA

w sprawie okreslenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendi6w sportowych
zawodnikom, osillgajllcym wyniki sportowe w mi~dzynarodowym lub krajowym wsp6lzawodnictwie

sportowym oraz ich wysokosci.

Na podstawie a11. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806;
z2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 31 ust. 3 ustawy.z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U.
Nr. 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co
nast~puje:

§ 1. I. Ustanawia si~ stypendia sportowe dla os6b fizycznych osiqgajqcych wysokie wyniki sportowe
w mi~dzynarodowym lub krajowym wsp6lzawodnictwie sportowym.

2. Stypendia sportowe maja.. na celu wspieranie rozwoju os6b fizycznych szczeg6lnie uzdolnionych sportowo.

3. Wysokose srodk6w finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe okresla si~ corocznie w uchwale
budzetowej.

§ 2. Stypendium sportowe moze bye przyznane osobie fizycznej, osiqgaja..cej wysokie wyniki sportowe
w mi~dzynarodowym lub krajowym wsp6lzawodnictwie sportowym, maja..cej miejsce zamieszkania na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka, uprawiaja..cej dyscyplin~ sportowa.. zaliczana.. do programu 19rzysk Olimpijskich lub
Paraolimpijskich,zwanej dalej w uchwale zawodnikiem

§ 3. Stypendiul11 sportowe moze otrzymae zawodnik, za osiqgni~cia sportowe w mi~dzynarodoWYlll lub
krajowym wsp61zawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportowych okreslonych w § 2 uchwaly, kt6ry:

I) zdobyl medal lub zaja..1miejsce 4-10 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Swiata, mistrzostwach
Europy, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim Festiwalu Mlodziezy Europy w dowolnej kategorii wiekowej,

2) zdobyll11edallub zaja..lmiejsce 4-8 na ostatnich Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski Senior6w, Junior6w,
Junior6w Mlodszych, Mlodzik6w 1ub Mlodziezowych Mistrzostwach Polski;

3) zdobyl medal we wsp6lzawodnictwie sportowym os6b niepelnosprawnych, organizowanym przez krajowa..lub
mi~dzynarodowa.. organizacj~ sportowa.. w danej dyscyplinie, w tym za zdobycie medalu w Mistrzostwach
Polski, Pucharze Polski, Tgrzyskach Paraolil11pijskich, Mistrzostwach Swiata i Europy - w dowolnej kategorii
wiekowej;

4) zdobyl medal w Mistrzostwach Makroregionu (z wyla..czeniem kategorii seniora) w zawodach organizowanych
przez Polski Zwia..zek Sportowy wlasciwy dla okreslonej dyscypliny sportowej;

5) zdobyl zloty medal w Mistrzostwach Wojew6dztwa (z wyla..czeniem kategorii seniora) w zawodach
organizowanych przez Polski Zwiazek Sportowy wlasciwy dla okreslonej dycypliny sportowej.

§ 4. I. Z wnioskiem 0 przyznanie stypendium sportowego moga..wysta..pie:

I) klub sportowy;

2) wlasciwy zwia..zek sportowy lub federacja sportowa os6b niepelnosprawnych;

3) organizacja pozarza..dowa dzialaja..ca w dziedzinie sportu;

4) zawodnik.

2. Wniosek 0 przyznanie stypendium sportowego, wnioskodawca sklada w sekretariacie Urz~du Miasta Rawa
Mazowiecka w terminie do 15 grudnia kazdego roku, z zastrzezeniem ust.3.



3. W 2012 roku wniosek 0 przyznanie stypendium sportowego, wnioskodawca moze zloZye dodatkowo
w terminie do dnia 15 marca 2012 r.

4. Wnioski 0 stypendium sportowe zlozone po terminie, bqdz kt6rych brak6w nie usuni~to w wyznaczonym
terminie pozostawia si~ bez rozpatrzenia.

5. Ustala si~ wz6r wniosku 0 przyznanie stypendium sportowego, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.

§ 5. 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

2. Liczba i wysokose przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendi6w sportowych za wyniki sportowe
okreslone w § 3 jest uzalezniona od wysokosci srodk6w zabezpieczonych na ten cel w budzecie Miasta Rawa
Mazowiecka.

3. Za dane osiqgni~cie sportowe, 0 kt6rym mowa w § 3 moze bye przyznane wylacznie jedno stypendium.

4. Wysokose przyznanego stypendium sportowego nie moze przekroczye kwoty 250,00 zlotych miesi~cznie

5. Stypendium moze bye przyznane na okres od 3 do 12 miesi~cy.

6. Wyplata przyznanego stypendium sportowego dokonywal)a jest na podstawie umowy zawartej
z zawodnikiem, okreslajqcej prawa i obowiqzki stron umowy.

§ 6. I. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wstrzymuje wyplacanie zawodnikowi stypendium sportowego
w przypadku:

I) zaniedbywania przez niego realizacji programu szkolenia sportowego;

2) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ statutowy wlasciwego zwiqzku sportowego, zgodnie
z regulaminem tego zwiqzku lub przez macierzysty klub sportowy.

2. Wstrzymanie wyplacania stypendium sportowego nast~puje z poczqtkiem miesiqca nast~pujqcego po
miesiqcu, w kt6rym wystqpily okolicznosci, 0 kt6rych mowa w ust. I.

3. Wyplat~ wstrzymanego stypendium wznawia si~ po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, pOCZqwszy od
miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, w kt6rym przyczyny te ustaly.

4. Za okres, w kt6rym wstrzymano stypendium, swiadczenie to nie przysluguje.

§ 7. I. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pozbawia stypendium sportowego w przypadku, gdy zawodnik:

1) zaprzestaje realizacji szkolenia sportowego;

2) zakonczy karier~ sportowq;

3) stal si~ niezdolny do uprawiania sportu przez okres przekraczajacy 3 miesiqce, a niezdolnose ta zostala
potwierdzona orzeczeniem lekarza sportowego;

4) nie przestrzega obowiqzujacych przepis6w sportowych i zasad etyki;

5) zostal skazany za popelnienie przest~pstwa z winy umyslnej;

6) zostal decyzjq wlasciwego organu zdyskwalifikowany.

2. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego nast~puje z poczqtkiem miesiqca nast~pujqcego po
miesiqcu, w kt6rym wystqpily okolicznosci, 0 kt6rych mowa w ust. 1.

§ 8. Wnioskodawca, 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 1 winien niezwlocznie zawiadomie Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka 0 wystqpieniu okolicznosci, 0 kt6rych mowa w § 6 ust. 1 bqdz w § 7 ust. 1uchwaly

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka

§ 10. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa L6dzkiego.
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Zahtcznik do Uchwaty Nr XIV /108/11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.doc



Piecz~c wnioskodawcy
(nie dotyczy zawodnik6w skladajqcych wniosek)

Zatqcznik do uchwaty Nr .

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia .

o przyznanie stypendium sportowego

dla

1. Wnioskodawca

1.1. Ozn aczen ie wn ioskodawcy .
* * *1.2. KRS , NiP , REGON .

1.3. Do ktad ny ad res .

* *Nr Tel , Fax , e-mail .

2. Kandydat do stypendium

2.1. Im i~ i nazwisko ka ndydata .

2.2. Ad res za m ieszka n ia: u I. .

M· . "IeJscowosc .

2.3. Imiona rodzic6w: ojca ,matki .

2.4. PESEL , NiP .

2.5. Seria i nr dowodu osobistego: .

2.6. Adres wtasciwego Urz~du Skarbowego .



*2.8 KIub 5pO rtowy ka ndyd ata .

*

2.9 Kategoria wiekowa: fmtodzikfjunior mtodszyfjuniorfseniorf

3. OsiC}gni~cia sportowe

loP. Nazwa imprezy Data Dyscyplina / Wynik Miejsce lub
sportowej konkurencja klasa

sportowa

PrOSZE:podac tylko wyniki, ktore kwalifikujCl do stypendium

4. Uzasadnienie wniosku



1) Oswiadczam ie podane we wniosku informacje sC}zgodne ze stanem faktycznym.

2) ZobowiC}zuje sit:: do poinformowania Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 0

zaistniatych okolicznosciach, prowadzC}cych do wstrzymania lub pozbawienia

stypendium sportowego zawodnika.

(Data, miejscowosc i pod pis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska sluibowego osoby uprawnionej do zloienia wniosku)*


