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UCHWAŁA NR XVII/176/2016
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 176), po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 239)
Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:
§ 1. Ustanawia się stypendium sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
ustanowienia stypendiów sportowych Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe.
§ 3. Nadaje się stypendium, o którym mowa w § 1 nazwę "Stypendium sportowe Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz".
§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe określa Rada Miejska
w Siewierzu w budżecie gminy.
§ 5. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu
mgr Barbara Bochenek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/176/2016
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Regulamin
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe
§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość
stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta i Gminy Siewierz oraz
osiągnięty wynik sportowy.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) stypendium – należy przez to rozumieć „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe”;
2) zawodniku – należy przez to rozumieć mieszkańca Miasta i Gminy Siewierz, osiągającego wysokie wyniki
sportowe, który uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu igrzysk olimpijskich, zrzeszonego lub
nie zrzeszonego w klubie sportowym na terenie gminy Siewierz lub innej gminy;
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz;
4) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Siewierz;
5) wnioskach – należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie stypendium;
6) komisji – należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski o stypendium.
§ 3. Stypendium może być przyznane zawodnikowi w sporcie indywidualnym lub zbiorowym, który
osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
i dyscyplinach:
1) indywidualnych: zajął miejsce od pierwszego do piętnastego w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata lub zajął od pierwszego do
dziesiątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Polski lub
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
2) zespołowych: zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych
rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I, II, III, IV ligi krajowej.
§ 4. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów jest uzależniona od
wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.
§ 5. 1. Wysokość przyznanego stypendium – miesięcznej raty, nie może przekroczyć dwukrotności
ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech pierwszych
kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.
2. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego lub na okresy półroczne od stycznia do
czerwca i od lipca do grudnia.
§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika;
2) dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu;
3) trener lub instruktor;
4) zawodnik.
2. Wniosek o stypendium sportowe winien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (pełna nazwa oraz adres i numer telefonu);

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–4–

Poz. 3454

2) dane personalne zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania);
3) krótką charakterystykę zawodnika;
4) szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku.
3. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych, zawartych we wniosku, dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem stypendium.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 1, należy składać w Urzędzie Miasta
i Gminy Siewierz w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając
wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 2, należy składać w Urzędzie Miasta
i Gminy Siewierz w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, a w przypadku
stypendium przyznawanego na pół roku, dodatkowo do 31 maja, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na 2016 rok upływa po 14 dniach od momentu
wejścia w życie uchwały.
4. W sytuacjach szczególnych Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz może wyznaczyć inny termin na
składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego. W takich przypadkach ustala się okres, na który
przyznaje się stypendium, krótszy niż 6 miesięcy.
§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja.
2. Liczbę członków komisji oraz jej skład osobowy, w tym przewodniczącego ustala Burmistrz w drodze
zarządzenia.
3. Do zadań komisji należy:
1) analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla
Miasta i Gminy Siewierz;
2) wyłonienie kandydatów do stypendium;
3) zaproponowanie kwoty miesięcznej stypendium wraz z okresem jego wypłacania dla poszczególnych
zawodników.
4. Do zadań przewodniczącego należy:
1) zwołanie posiedzeń komisji;
2) organizacja pracy komisji;
3) przedłożenie Burmistrzowi listy kandydatów do stypendium wraz z propozycjami miesięcznych kwot
stypendiów oraz okresami jego wypłacania dla poszczególnych zawodników.
5. W posiedzeniach komisji mogą, na zaproszenie jej przewodniczącego, uczestniczyć w charakterze
konsultantów osoby spoza jej składu, wyłącznie z głosem doradczym.
§ 10. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia listy
stypendystów oraz określa:
1) kwotę stypendium;
2) okres wypłacania stypendium.
2. Przyznanie stypendium dla zawodnika bądź jego odmowa załatwiane jest w formie decyzji
administracyjnej.
3. Listę sportowców, którym Burmistrz przyznał stypendium zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Siewierz.
§ 11. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium jeśli:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;
2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku
sportowego;
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3) zawodnik zaprzestał startów lub treningów;
4) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;
5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego
lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.
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. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia
się go stypendium.
3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania
okoliczności określonych w ust. 1.
4. O pozbawieniu stypendium Burmistrz zawiadamia na piśmie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy
zawodnika.
5. Przywrócenie prawa do stypendium następuje jeżeli ustała przyczyna pozbawienia. Przywrócenie prawa
do stypendium następuje od dnia wydania ponownej decyzji administracyjnej.
6. Stypendium za okres, który zawodnik był pozbawiony prawa do stypendium, nie podlega wypłaceniu.

