
UCHWAŁA NR 

R A D Y MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558. Nr 113. poz. 984. Nr 

153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 

116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172. poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128. Nr 

146, poz. 1055. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 

180, poz. U l i , 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) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35. ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. Nr 127, poz. 857, Nr 151. poz. 1014). Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe Rady Miasta Zgierza, których zadaniem i celem jest promocja 
i pomoc finansowa sportowcom zrzeszonym w zgierskich klubach sportowych, osiągającym wy sokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym bądź krajowym współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach 
wiekowych obowiązujących w sporcie, zwane dalej „stypendiami". 

2. O stypendia mogą ubiegać się również sportowcy - zgierzanie osiągający wysokie wyniki sportowe 
w między narodowym bądź krajowym współzawodnictwie sportowym, zrzeszeni w klubach sportowych, które nie 
mają siedziby na terenie miasta Zgierza, o ile zgierskie kluby sportowe nie prowadzą danych dyscyplin 
sportowych. 

3. Regulamin przyznawania stypendiów stanowi załącznik Nr l do uchwały. 

§ 2 . 1 . Ustanawia się nagrody sportowe Rady Miasta Zgierza w formie nagród pieniężnych przyznawanych 
sportowcom zrzeszonym w zgierskich klubach sportowych, osiągającym wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym bądź krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorów, zwane dalej 
"'nagrodami". 

2. nagrody mogą ubiegać się również sportowcy — zgierzanie osiągający wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym bądź krajowym współzawodnictwie sportowym, zrzeszeni w klubach sportowych, które nie 
mają siedziby na terenie miasta Zgierza, o ile zgierskie kluby sportowe nie prowadzą danych dyscyplin 
sportowych. 

3. Regulamin przyznawania nagród stanowi załącznik Nr 2 do uchwały . 

§ 3 . I . Ustanawia się wyróżnienia sportowe Rady Miasta Zgierza w formie nagród pieniężnych dla trenerów 
sportowców ze zgierskich klubów sportowych, którzy uzy skali wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
bądź krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorów, zwane dalej dalej ..wyróżnieniami". 

2. Regulamin przyznawania wyróżnień stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 4. 1. Stypendia, o których mowa w § 1, ustanawia się w dyscyplinach sportowych objętych programem 
igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 2 i 3, ustanawia się w dyscyplinach sportowych objętych 
programem igrzysk olimpijskich. 

3. W uzasadnionych przypadkach stypendia mogą być przyznane także w dyscyplinach sportowych nieobjętych 
programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, o ile uzyskane osiągnięcia 
zawodnika lub druży ny w sposób szczególny promują Gminę Miasto Zgierz. 

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zgierza do określania corocznie w projekcie budżetu miasta Zgierza 
wysokości środków finansowych na stypendia, nagrody i wyróżnienia Rady Miasta Zgierza. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 

§ 8. Tracą moc: 

1 )uchwala Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów^ oraz nagród 
sportowych Rady Miasta Zgierza (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 401, poz. 3130), zmieniona 
uchwałami Rady Miasta Zgierza: 

- N r XIV/l13/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV 4«6 06 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w spraw ie sty pendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza 
(Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 360, poz. 3227), 

- uchwalą Nr XXI/188/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L1V, 496.06 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza 
(Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 230, poz. 2087), 

- uchwalą Nr XLVIll/433/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIY7496/06 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta 
Zgierza (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 163, poz. 1349), 

2)uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień sportowych 
Rady Miasta Zgierza (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 344, poz, 2996). 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 



Załącznik Nr 1 

do uchwały 

Nr 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 28 października 2010 r. 

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

§ 1. Ustala się minimalne kryteria uzyskanych wyników sportowych, których spełnienie jest w-arunkiem 
ubiegania się o przyznanie stypendium: 

1 )w dyscyplinach sportowych zespołowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka itp. - zakwalifikowanie do 
kadry wojewódzkiej, kadry makroregionu lub posiadanie 1 klasy sportowej, 

2) w dyscyplinach sportowych indywidualnych - lekkoatletyka (konkurencje klasyczne) - zakwalifikowanie do 
kadry wojewódzkiej bądź kadry makroregionu, 

3) w dyscyplinach sportowych indywidualnych pozostały ch - zdobycie medalu mistrzostw- Polski bądź mistrzostw 
makroregionu, 

4) w różnych dyscyplinach sportowych - osiągnięcie znaczący ch wyników sportowych. 

§ 2. Ustala się dodatkowe kryteria obowiązujące wr każdej grupie sportowej wymienionej w § 1, który ch 
spełnienie jest konieczne do ubiegania się o przyznanie stypendium: 

I )nienaganna postawa etyczno-moralna, 

2)pozy ty wna opinia macierzystego klubu sportowego. 

3 )w przypadku uczniów - ocena co najmniej dobra zc sprawowania za dany rok szkolny i promocja do następnej 
do klasy, z zastrzeżeniem pkt 4, 

4)dopuszcza się możliwość ubiegania się o stypendium sportowe przez uczniów z oceną poprawną ze 
sprawowania, o ile zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania obowiązującym w danej szkole ocena 
ta związana jest z nieobecnością ucznia w szkole, a nieobecność jest spowodowana udziałem w zawodach 
sportowych, turniejach itp,; ocena poprawca ze sprawowania wymaga załączenia do wniosku opisowej opinii 
wychowawcy szkolnego ucznia. 

§ 3. O ile w danej dyscyplinie sportowej, wr określonych kategoriach wiekowych nie organizuje się zawodów 
w randze mistrzostw Polski lub mistrzostw makroregionu (województwa) albo nie jest prowadzona kadra 
wojewódzka lub kadra makroregionu, za spełnienie kryterium wyniku sportowego, o którym mowa w § I , uznaje 
się uzyskanie wyniku sportowego: zajęcie miejsca medalowego w zawodach ogólnopolskich bądź 
między narodowych, po przedstawieniu opinii w tej sprawie okręgowego związku sportowego właściwego dla 
danej dyscypliny sportowej. 

§ 4. Spełnienie przez kandydata kryterium osiągniętych wyników- sportowych właściwego dla uprawianej przez 
niego dyscypliny sportowej oraz kryteriów dodatkowych, jest warunkiem koniecznym, aby kandydatura mogła być 
rozpatrywana przy przyznawaniu sty pendium, lecz nie stanowi gwarancji jego przy znania. 

§ 5. 1. Wnioski o stypendia składają macierzyste kluby sportowe zawodniczek i zawodników. 

2. Wnioski o stypendia należy składać w Urzędzie Miasta Zgierza do końca grudnia danego roku na kolejny 
rok budżetowy na podstawie wyników sportowych osiągniętych przez kandydata w danym roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku także po terminie wskazanym w ust. 1. 

4. Inicjatywa przyznania stypendium przysługuje rów-nież Prezydentowi Miasta Zgierza. 

5. Do każdego wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia 
i spełnianie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie. 
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6. Tryb i procedura przyznawania sty pendiów zgodnie z niniejszym regulaminem są podawane corocznie do 
wiadomości publicznej na stronie internetowej miasta, w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim oraz na tablicy 
ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza. Publikacja następuje nie później niż do końca listopada każdego roku 
kalendarzowego. 

§ 6. 1. Kwota stypendium miesięcznie nie może być niższa niż 40 zł i wyższa niż 1.000 zł. 

2. Proponowaną liczbę stypendiów na dany rok kalendarzowy określa każdorazowo Prezydent Miasta Zgierza 
do dnia 15 stycznia na podstawie wysokości środków finansowych na sty pendia sportowe uchwalonych w budżecie 
miasta Zgierza, a w przypadku nieuchwalenia budżetu przed tym terminem - na podstawie złożonego projektu 
budżetu miasta. 

3. Proponowaną liczbę sty pendiów oraz kwotę środków finansowych na stypendia uchwaloną w budżecie 
miasta Zgierza Prezy dent Miasta Zgierza podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób wskazany w § 
5 ust. 6. 

§ 7. 1. Złożone wnioski rejestruje się i przekazuje do komisji stypendialnej w ciągu 5 dni po upływie terminu 
do składania wniosków . 

2. Komisja stypendialna, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „komisją", powoływania jest przez Prezydenta 
Miasta Zgierza dla przeprowadzenia procedury kwalifikacji wniosków. Prezydent Miasta Zgierza ustala 
szczegółowe zasady jej pracy, przy czym członkowie komisji pełnią swe funkcje społecznie bez prawa do 
wynagrodzenia i diet. 

3. Komisja w terminie 45 dni od otrzy mania wniosków dokonuje ich weryfikacji i oceny. 

4. Komisja ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, a w przypadku braku odpow iedzi ze 
strony wnioskodawcy może odmów ić uwzględniania wniosku w dalszej procedurze postępowania. 

5. W przypadku dyscyplin sportowych zespołowych wymienionych w § 1 pkt 1 komisja przed przedłożeniem 
Prezydentowi Miasta Zgierza wniosków dotyczących przyznania stypendiów może wstępnie przyznać łączną 
kwotę stypendiów dla zespołu wraz z listą zawodników - zawodniczek zakwalifikowanych wstępnie do przyznania 
stypendium i dokonuje indywidualnego podziału kwot stypendium zasięgając opinii wnioskującego 
stowarzyszenia. 

6. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Zgierza wnioski dotyczące przyznania stypendiów sporządzając 
listę proponowanych stypendystów wraz z proponowanymi kwotami stypendiów. 

§ 8. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Zgierza po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej 
przeprowadzonej przez komisję, w ciągu 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Stypendia przyznaje się na dany rok budżetowy. 

3. Stypendia są wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą, w ratach miesięcznych, w okresach 
styczeń — czerwiec i wrzesień - grudzień, z zastrzeżeniem ust. 4, przelewem na konto wskazane w umowie bądź 
gotówką z kasy Urzędu Miasta Zgierza. Wyplata raty stypendium za sty czeń i luty następuje łącznie w wypłatą 
stypendium za marzec. 

4. W przypadku nieuchwalenia budżetu miasta Zgierza na dany rok kalendarzowy przed upływem terminu 
wskazanego w ust. 1, za termin przyznania stypendiów przez Prezydenta Miasta Zgierza przyjmuje się okres 14 dni 
od daty, w którym budżet miasta Zgierza został uchwalony lub zatwierdzony przez organ do tego właściwy. 

5. W przypadku przyznania stypendium na podstawie wniosku złożonego w trybie ustalony m w § 5 ust. 3, 
stypendium można przyznać począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony. 

§ 9. 1. Po upływie pierwszego półrocza komisja jest zobowiązana dokonać do dnia 30 września weryfikacji 
przyznanych stypendiów. 

2. Komisja jest zobowiązana do niezwłocznego dokonania weryfikacji przyznanego stypendium także 
w każdym innym czasie, gdy otrzy ma powiadomienie o zdarzeniach, które wymagająjej przeprowadzenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek danego klubu sportowego komisja może zaproponować 
dokonanie korekty kwot stypendiów przydzielonych zrzeszonym w nim zawodnikom, także podwyższając 
okresow;o niektóre stypendia przyznane innym zawodnikom tego klubu. 

4. Komisja ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta Zgierza o cofnięcie stypendium zawodnikowi przed 
upływem okresu, na jaki zostało ono przyznane. 
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5. Cofnięcie stypendium może nastąpić w szczególności w przypadku: 

1 )stwierdzenia rażącego naruszenia etyczno-moralnych zasad postępowania, 

2) znacząccgo obniżenia poziomu sportowego przez sty pendy stę, 

3) zawieszenia w prawach zawodnika przez władze klubu, 

4) w stosunku do stypendystów - uczniów szkół: 

a) gdy nie uzyskają promocji w szkole, do której uczęszczają, 

b) gdy na świadectwie szkolnym za dany rok szkolny uzy skają ocenę ze sprawowania niższą niż dobra, przy 
czym przepisy § 2 pkt 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Po przeprowadzeniu weryfikacji komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Zgierza protokół wraz 
z wnioskami. 

7. Prezy dent Miasta Zgierza w oparciu o wnioski komisji może sportowcowi cofnąć stypendium i w części 
środków finansowych pozostałych do wypłaty podwyższyć wybrane stypendia bądź przyznać stypendium 
kolejnym z listy proponowanych stypendystów, o ile nie naruszyli oni zasad wymienionych w ust. 5 i w ten sposób 
nie utracili prawa do stypendium. 

8. Stypendium, o którym mowa w ust. 7, może być przyznane (podwyższone) na okres wrzesień - grudzień lub 
październik - grudzień. 

§ 10. I . W przypadku zaprzestania uprawiania sportu przez stypendystę bądź zmiany przynależności klubowej 
na pozazgierską (z wyłączeniem przypadku, gdy zgierskie kluby sportowe nie prowadzą danej dyscypliny 
sportowej), macierzysty klub sportowy bądź komisja zobow iązane są do niezwłocznego zawiadomienia o tym 
Prezydenta Miasta Zgierza. 

2. Prezy dent Miasta Zgierza cofa stypendium i w porozumieniu z komisją w części środków finansowy ch 
pozostałych do wypłaty może podwyższyć wskazane stypendia bądź przyznać sty pendium kolejnemu z listy 
proponowanych stypendystów, o ile nie utraci! on prawa do stypendium, przy czym zapisy § 9 ust. 5 i 8 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 1 1 . 1. W przypadku stwierdzonej przez właściwego lekarza niezdolności do uprawiania sportu przez 
sty pendystę trwającej dłużej niż 3 miesiące, klub sportowy zrzeszający sty pendystę jest zobowiązany niezwłocznie 
zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Zgierza, przedkładając opinię w tej sprawie oraz ewentualnie załączając 
kopię zaśw iadczenia lekarskiego. 

2. Na podstawie otrzymanych dokumentów Prezydent Miasta Zgierza może wstrzymać wypłatę stypendium i w 
porozumieniu z komisją w części środków finansowych pozostałych do wypłaty może podwyższyć wskazane 
stypendia bądź przyznać stypendium kolejnemu z listy proponowanych stypendystów, o ile nie utracił on prawa do 
stypendium, przy czym zapisy § 9 ust. 5 i 8 stosuje się odpowiednio. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały 

Nr 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 28 października 2010 r. 

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Ustala się następujące wysokości nagród: 

a) za udział w Igrzyskach Olimpijskich - od 5.000 zł do 20.000 zł, 

b) za zdobycie medalu w zawodach w randze seniorów: o Mistrzostwo Świata, o Puchar Świata lub Puchar Europy, 
w Akademickich Mistrzostwach Świata lub w- Uniwersjadzie, na igrzysk paraolimpijskich lub igrzyskach 
głuchych - do 5.000 zł, 

c) za zajęcie miejsca medalowego w7 mistrzostwach Polski seniorów - do 2.000 zl. 

2. Wnioski o nagrody mogą składać macierzyste kluby sportowe zawodniczek i zawodników. 

3. Do każdego wniosku muszą byc załączone dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia sportowa 
wystawione przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej. 

4. Inicjatywa przyznania nagrody przysługuje również Prezydentowi Miasta Zgierza. 

5. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Zgierza na podstawie złożonych wniosków. 

6. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego bądź n i eza wie rając ego potwierdzenia osiągnięć sportowych 
przez polski związek sportowy wskazany w rust. 3, Prezydent Miasta Zgierza wzywa wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku, a jeśli wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu. Prezydent 
Miasta Zgierza odmawia przyznania nagrody. 

7. Wręczenie nagrody następuje na sesji Rady Miasta Zgierza najbliższej terminowi jej przyznania. 
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Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie utraciły moc dwie ustawy: o kulturze 
fizycznej i o sporcie kwalifikowanym, które stanowiły podstawę prawną do obowiązujących dotychczas przepisów 
prawa miejscowego w zakresie przy znawania stypendiów, nagród i wy różnień sportowych Rady Miasta Zgierza. 
Proponowana uchwała została oparta o nową podstawę prawną i tylko nieznacznie zmienia bądź porządkuje 
przepisy gminne obowiązujące dotychczas w tym samym przedmiocie. 
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