U C H W A Ł A Nr XXV/241/2008
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie: stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych przez
Gminę Miasto Łowicz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz1055 z 2005r. Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r.
Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 97 i Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 22 ust.2 i art. 28 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
( tj. Dz. U. 226 z 2007r. poz. 1675) oraz art. 35 ust. 2 i art. 37 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 2006r. Nr 64, poz.448,
Nr 136, poz. 970 z 2007r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) Rada Miejska
w Łowiczu uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania wypłaty i cofania stypendium sportowego
oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości;
2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokości nagrody za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym;
3) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnienia za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i
wyróżnień z tytułu rywalizacji we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Łowicz.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie o kulturze fizycznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 stycznia
1996r. o kulturze fizycznej,
2) ustawie o sporcie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29
lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym,
3) zawodniku - należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Miasto Łowicz lub
ucznia szkoły z terenu miasta Łowicza, który uprawia określoną dyscyplinę sportu
w klubie działającym na terenie Łowicza;
4) zawodniku - amatorze - należy przez to rozumieć zawodnika, który uprawiając
określoną dyscyplinę sportu nie posiada licencji zawodnika;
5) zawodniku - licencjonowanym - należy przez to rozumieć zawodnika, który
uprawiając określoną dyscyplinę sportu posiada licencję zawodnika;

6) licencji zawodnika - należy przez to rozumieć uprawnienie do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym, przyznawane na zasadach i w trybie przepisów
ustawy o sporcie kwalifikowanym,
7) trenerze, instruktorze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom
potwierdzający uprawnienia do prowadzenia zajęć w określonej dyscyplinie
sportowej, uzyskany w trybie przepisów odrębnych i szkoląc zawodnika przyczyniła
się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym;
8) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym, międzynarodowym
należy przez to rozumieć udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich lub
Mistrzostwach Świata, albo zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca w
klasyfikacji na Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata,
Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy i Paraolimpiadach;
9) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym - należy
przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do miejsca szóstego
w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach
Klasyfikacyjnych albo od pierwszego do szóstego miejsca w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskich Olimpiadach
Młodzieży oraz Finale Krajowym Czwartków Lekkoatletycznych i Małym Memoriale
J. Kusocińskiego.
10) W grach zespołowych, w przypadku stypendium - za wysoki wynik sportowy
uznaje się udział zawodnika w rozgrywkach co najmniej II ligi lub jeśli zawodnik jest
powołany do kadry Polski lub Województwa i gra co najmniej rok – o ile nie
posiada kontraktu.
11) W grach zespołowych, w przypadku nagród - za wysoki wynik sportowy uznaje
się udział zawodnika w rozgrywkach co najmniej II ligi lub jeśli zawodnik jest
powołany do kadry Polski lub Województwa i gra w niej co najmniej rok.
12) programie szkolenia - należy przez to rozumieć opracowany przez właściwy
polski związek sportowy program przygotowań do zawodów sportowych, o których
mowa w pkt 9, albo opracowany przez macierzysty klub sportowy zawodnika
program przygotowań do zawodów sportowych, o których mowa w pkt 9.
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 Miasta Łowicza.
2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym
stypendiów i nagród nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1.
§ 4. 1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się
o przyznanie przewidzianego w niej stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia,
nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników, trenerów, ani zobowiązań organów
Miasta Łowicza do ich przyznania tym osobom.
2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych stypendiów
i nagród oraz obowiązku udzielania przyznanych wyróżnień.

§ 5. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego
oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie
sportowym należy do właściwości Burmistrza Miasta Łowicza.
§ 6. 1. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe, nagrody i
wyróżnienia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. O przyznaniu, wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium oraz o przyznaniu
nagrody lub wyróżnienia Burmistrz informuje Radę Miasta na najbliższej sesji.
Rozdział 2
Stypendia sportowe
§ 7. Stypendium sportowe przyznaje się zawodnikowi za osiągnięcie
wysokiego wyniku w dyscyplinach olimpijskich i szachach.
§ 8. 1. Stypendium sportowe stanowi wypłacaną z budżetu Miasta Łowicza
pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika.
2. Stypendia sportowe można przyznawać i wypłacać wyłącznie tym
zawodnikom, którzy nie pobierają stypendium sportowego z budżetu państwa lub z
budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Stypendium sportowe przyznaje się na okres realizacji programu szkolenia,
nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy, a także na okres udziału
w zawodach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 8 lub 10 Podstawą do przedłużenia lub
przyznania nowego stypendium jest powtórne uzyskanie wyniku określonego w § 2
ust. 1 pkt 8 lub 10.
§ 9. 1. Podstawą ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi
minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok przyznania stypendium.
2. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych.
3. Wysokość miesięcznych rat stypendium sportowego może wynosić:
1) dla zawodników - uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkól średnich do
20% kwoty o, której mowa w ust. 1
2) dla zawodników będących juniorami - pracującymi lub niepracującymi po
zakończeniu realizacji obowiązku nauki lub studiujących na studiach dziennych do
40% kwoty, o której mowa w ust. 1.
3) dla zawodników - seniorów do 60% kwoty o, której mowa w ust. 1
4) Burmistrz może w wyjątkowych sytuacjach zwiększyć stypendium do 100%.
Warunkiem niezbędnym jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji Rady
Miejskiej.
§ 10. Stypendium sportowe wypłacane jest zawodnikowi, który jednocześnie:
1) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych;
2) w roku przyznania stypendium lub roku poprzedzającym osiągnął wysoki wynik
sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub wysoki wynik sportowy we
współzawodnictwie krajowym;
3) jest objęty programem szkolenia;
4) w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył 25 lat;

5) po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium przez Burmistrza zawarł z
Miastem umowę stypendialną.
§ 11. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może występować;
1) zarząd klubu sportowego,
2) Dyrektor szkoły,
3) Rektor uczelni wyższej,
4 ) Zawodnik lub jego opiekun prawny.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Łowiczu w terminie 6 miesięcy od uzyskania wyniku uprawniającego
do uzyskania stypendium, nie później jednak niż do 30 września.
3. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być
składany po terminie, o którym mowa w ust. 2 po spełnieniu przez kandydata
wymogów przyznania stypendium sportowego.
4. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
5. O sposobie załatwienia wniosku Burmistrz pisemnie informuje
wnioskodawcę.
§ 12. 1. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacanie
stypendium, jeżeli zawodnik – licencjonowany:
1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie
właściwym regulaminem sportowym.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania. Za okres,
w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.
§ 13. 1. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłacanie
stypendium, jeżeli zawodnik - amator:
1) zaprzestał realizacji programu szkolenia;
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, z zastrzeżeniem
ust.2;
4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia;
5) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu, co dyscyplina objęta programem
szkolenia, otrzymuje stypendium sportowe ze źródeł określonych z § 7 ust. 2
6) popełni przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono
prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn
czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej
stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli przyczyną
niezdolności sportowej jest kontuzja wynikająca z uprawiania danej dyscypliny
sportowej, stypendium wypłacane jest do 6-ciu miesięcy. Po tym okresie, jeśli
zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium cofa się.
3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po
miesiącu powstania okoliczności z ust. 1.
4. O cofnięciu stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika, macierzysty klub
sportowy zawodnika oraz Radę Miejską.

§ 14.1. Zawodnik pobierający stypendium sportowe zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować Burmistrza o okolicznościach, o których mowa w § 12
ust. 1 i § 13 ust. 1.
2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1
zawodnik zwraca pobrane
stypendium sportowe za okres, kiedy zaistniały okoliczności do jego wstrzymania lub
cofnięcia.
Rozdział 3
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
§ 15. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym
z budżetu gminy, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika za
osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym.
2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar, lub dyplom i przyznawane jest
zawodnikowi za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym lub krajowym.
3. Nagroda lub wyróżnienie mogą zostać przyznane trenerowi, który przyczynił
się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika .
4. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi nie jest uzależnione od
uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika .
§ 16. 1. Podstawą ustalenia wysokości przyznawanej nagrody jest minimalne
wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok
przyznania nagrody.
2. Ustala się następujące kategorie nagród dla zawodników:
1) nagroda I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym - w wysokości do 400% kwoty
z ust. 1;
2) nagroda II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie sportowym krajowym - w wysokości do 200% kwoty z ust. 1.
3) nagroda III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
we współzawodnictwie sportowym krajowym – w wysokości do 100% kwoty z ust.1.
3. Ustala się następujące kategorie nagród dla trenerów:
1) nagroda I stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika wysokiego
wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym
w wysokości do 150% kwoty z ust. 1;
2) nagroda II stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika wysokiego
wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym
w wysokości do 100% kwoty z ust. 1;
§ 17. 1. Ustala się następujące kategorie wyróżnień:
1) wyróżnienie I i II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku
sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,
2) wyróżnienie I i II stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika
wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym
lub krajowym.

§ 18. 1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który
jednocześnie:
1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie, albo w roku poprzednim
osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub
krajowym;
2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.
2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi, który jednocześnie:
1) w ciągu ostatniego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o nagrodę lub
wyróżnienie przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;
2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów
i działaczy sportowych.
§ 19. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:
1) macierzysty klub sportowy zawodnika lub trenera;
2) Dyrektor Szkoły;
3) Rektor uczelni wyższej
4) Rada Miejska
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały lub nazwę
szkoły, do której uczęszcza osoba, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia,
2) określenie wnioskodawcy;
3) adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot z ust. 1 pkt 1,2 i 3;
4) opinię wnioskodawcy w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia.
5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami
potwierdzającymi ten wynik;
6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia;
3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
4. Wnioski należy składać do końca grudnia danego roku i podlegają one
wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca kolejnego
roku kalendarzowego.
5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub
wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy
Burmistrza Miasta Łowicza.
§ 20. 1. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz zawiadamia
nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę.
2. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 20 Traci moc Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia
31.05.2007 r. w sprawie: stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród
przyznawanych przez Gminę Miasto Łowicz za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 222 poz. 2062 z dnia
16.07. 2007r.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
§ 22. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
(-) Henryk Zasępa

