OBWIESZCZENIE NR 2/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst uchwały Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2011 r. Nr 45, poz.
1053), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Nr V/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 6 ust. 2 uchwały nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za
wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2011 r.
Nr 45, poz. 1053), który stanowi:
„2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.”;
2) § 2 uchwały nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Nr V/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2011 r. Nr 132, poz. 2620), który
stanowi:
„§ 2 W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.”;
3) § 3 uchwały nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Nr V/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2011 r. Nr 132, poz. 2620), który
stanowi:
„§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.”;
4) § 4 uchwały nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Nr V/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2011 r. Nr 132, poz. 2620), który
stanowi:
„§ 4 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Nr 2/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr V/31/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z 23 lutego 2011 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
[Tekst jednolity]
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 31 ust. 1, 2 i 3 oraz 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Sztum uchwala co następuje:
§1
Ustala się zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów sportowych za wybitne
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym dla zawodników zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Sztum lub należącym do klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Sztum, które stanowią
załącznik Nr 1 do Uchwały.
§2
Ustala się zasady, tryb przyznawania oraz rodzaj i wysokość nagród i wyróżnień sportowych za wybitne wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym dla zawodników, trenerów i działaczy
sportowych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum lub należącym do klubów sportowych z terenu Miasta
i Gminy Sztum, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§3
Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia finansowane będą ze środków budżetu Miasta i Gminy Sztum.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§5
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/198/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 października 2008 roku w sprawie
warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, Uchwała Nr XLI/314/09 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/198/08 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 4 października 2008r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród
za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2008
roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych za wybitne wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
§6
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.1) (pominięty).
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1) Zamieszczony

w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 23 lutego 2011 r.

Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów sportowych za wybitne wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
§1
1. Stypendia sportowe przyznaje się zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Sztum i należącym do klubów
sportowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
2. Stypendia, o których mowa w ust 1 przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
§2
1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres do jednego roku kalendarzowego,
udokumentowanych wybitnych osiągnięć zawodników w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

na podstawie

2. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przyznaje stypendia sportowe w wysokości od 100 do 1.500 zł brutto
miesięcznie w ramach przyznanych na ten cel środków w budżecie gminy.
§3
1. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium przysługuje:
a) Klubom sportowym
b) Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiejw Sztumie.
Zwanych dalej wnioskodawcą.
2.1) Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie w terminie do 31
stycznia każdego roku. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3.2) Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wysokie osiągnięcia sportowe, w szczególności:
- potwierdzenie osiągnięcia wybitnych wyników sportowych, o którym mowa w § 1 ust. 1,
- oświadczenie o źródle, wysokości i okresie pobierania innych stypendiów lub dofinansowania.
- inne dokumenty wykazujące wysokie wyniki sportowe.
4. W przypadku braków wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
5. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
6. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do Zasad, trybu przyznawaniai pozbawiania oraz rodzaju i wysokości
stypendiów sportowych zawybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowymi krajowym.

1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr V/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr V/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym.
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§4
1. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje zainteresowanego oraz wnioskodawcę o przyznaniu stypendium
oraz jego wysokości.
2. Wysokość stypendium uzależniona jest od:
- środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy,
- znaczenia i ilości osiągnięć sportowych zawodnika,
- sytuacji finansowej zawodnika ( w przypadku większej ilości wniosków).
§5
1. Wykaz zawodników, ich osiągnięć oraz wysokość przyznanych im stypendiów zostanie ogłoszony na stronie
internetowej Miasta i Gminy Sztum.
2. Stypendium ma charakter uznaniowy i nie rodzi roszczeń o jego przyznanie.
3. W przypadku przyznania i wypłacenia stypendium w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega ono niezwłocznemu
zwrotowi na rachunek bankowy Miasta i Gminy w Sztumie wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego
wypłaty.
§6
Klub sportowy oraz zawodnik zobowiązani są do pisemnego informowanie Burmistrza Miasta i Gminy o wszelkich
okolicznościach mogących skutkować wstrzymaniem lub pozbawieniem przyznanego stypendium.
§7
1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku, gdy:
a) zawodnik jest często niezdolny do startów lub treningów,
b) zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia,
c) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika,
d) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów,
e) złożono pisemne wystąpienie wnioskodawcy o wstrzymanie wypłaty stypendium wraz z uzasadnieniem ze
wskazaniem na istnienie okoliczności, o których mowa w pkt. od „a” do „d”.
2. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 1 muszą zostać potwierdzone na piśmie przez wnioskodawcę.
3. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionejw ust. 1, nie krótszy niż jeden
miesiąc.
4. Wypłatę stypendium wznawia się na wniosek złożony przez wnioskodawcę, po ustaniu przyczyny wstrzymania
jego wypłaty, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.
§8
1. Stypendium pozbawia się w przypadku, gdy:
a) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów, na podstawie orzeczenia lekarskiego,
b) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
c) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
d) zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie Miasta
i Gminy Sztum,
e) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego
lub ogólnie przyjętymi obyczajami, godzi w dobre imię gminy lub klubu sportowego,
f) zawodnik zostanie skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
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g) złożono pisemne wystąpienie wnioskodawcy o pozbawienie stypendium wraz z uzasadnieniem ze
wskazaniem na istnienie okoliczności, o których mowa w pkt od „a” do „f”.
2. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 1 muszą zostać potwierdzona na piśmie przez wnioskodawcę.
3. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następnego po miesiącu wystąpienia
okoliczności określonej wyżej.
§9
1. Decyzję o wstrzymaniu bądź pozbawieniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wskutek
zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 8 i § 9.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum powiadamia pisemnie zawodnikai wnioskodawcę o swojej decyzji, o której
mowa w ust. 1.
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Załącznik Nr 1 do Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaju i wysokości stypendiów za wybitne wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
Na podstawie § 3 Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród
i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym wnoszę
o przyznanie stypendium dla:
1. Imię i nazwisko zawodnika: ................................................................................................
2. Data urodzenia: .................................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania: .......................................................................................................
4. Informacje o osiągniętych wynikach sportowych z wyszczególnieniem dyscypliny sportowej:
……………………………………………………………….............................................
………………………..………………………………………...........................................
………………………………………………...................................................................
………………………..………………………………………...........................................
………………………………………………...................................................................
5. Uzasadnienie wniosku: ..............................………………………………………………....
……………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………….............................................
6. Nazwa wnioskodawcy:
……………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………….............................................
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Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam,
że
wyżej
wymieniony
zawodnik
cechuje
się
nienagannym
zachowaniem
i należytą postawą zgodną z zasadami współżycia społecznego. W przypadku dopuszczenia się przez zawodnika
czynu niezgodnego z zasadami współżycia społecznego bądź działania na szkodę dobrego imienia Gminy bądź
klubu zobowiązuję się poinformować o zaistniałej sytuacji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
…..…………………………
Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający osiągnięcie wybitnych wyników sportowych.
2. Oświadczenie o źródle, wysokości i okresie pobierania innych stypendiów lub dofinansowania.
………………………………….
(pieczęć i podpis wnioskującego)
.............................., dnia ...........................
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 23 lutego 2011 r.

Zasady, tryb przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
§1
Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, rodzaje wyróżnień i nagród oraz ich
wysokość.
§2
1. Wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
mogą być przyznawane zawodnikom:
- medalistom Mistrzostw Polski,
- medalistom i finalistom Mistrzostw Europy,
- medalistom i finalistom Mistrzostw Świata,
- medalistom i finalistom Igrzysk Olimpijskich
- medalistom i finalistom Igrzysk Paraolimpijskich,
zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Sztum i należącym do klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy
Sztum.
2. Wyróżnienia i nagrody, mogą również być przyznawane treneromi działaczom, którzy:
- zasłużyli się w osiąganiu przez zawodników z terenu Miasta i Gminy Sztum wysokich wyników we
współzawodnictwie międzynarodowymi krajowym,
- którzy swoim zaangażowaniem i pracą wpływają na podniesienie poziomu i aktywności w zakresie sportu
zawodników z terenu Miasta i Gminy Sztum.
3. Wyróżnienia i nagrody, o których mowa w ust 1 i 2 przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
§3
1. Wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki sportowe przyznaje się jednorazowo.
2. Wyróżnieniami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym są: plakietki, dyplomy i puchary, o wartości nie
przekraczającej 200 zł na osobę.
3. Nagrodami za osiągnięcie wysokich wyników sportowychw międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym są: nagrody pieniężne bądź rzeczowe.
4. W przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 2 przyznaje się wyłącznie wyróżnienia i nagrody pieniężne.
§4
1. Wysokość nagród pieniężnych jest uzależniona od przeznaczonych na ten cel środków w budżecie gminy i nie
może być niższa niż 200 zł brutto.
2. Wartość nagród rzeczowych jest uzależniona od przeznaczonych na ten cel środków w budżecie gminy i nie
może być niższa niż 200 zł brutto.
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3. Wysokość nagród pieniężnych uzależniona jest od rangi zdobytych osiągnięć.
4. Przyznana nagroda pieniężna zostanie przekazana na rachunek bankowy nagrodzonej osoby.
§5
1. Prawo do wnioskowania o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia przysługuje:
a) Klubom sportowym,
b) Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum
2. Nagrodę bądź wyróżnienie przyznaje się na podstawie złożonej przez klub sportowy pisemnej informacji
o osiągniętych wybitnych wynikach sportowych wraz z dokumentem potwierdzającym dane osiągniecie sportowe.
3. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w terminie do 30 listopada danego roku
kalendarzowego, w którym wynik został osiągnięty.
4. Wnioski, o których mowa w niniejszym § złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum może przyznać nagrodę bądź wyróżnienie na podstawie uzyskanych
ogólnodostępnych informacji o osiągniętych wybitnych wynikach sportowych.
§6
1. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje zainteresowanego oraz wnioskodawcę o przyznaniu nagrody bądź
wyróżnienia.
2. Wręczenie nagród i wyróżnień ma charakter uroczysty i następujew trakcie uroczystości sportowej bądź Sesji
Rady Miejskiej. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić w innym miejscu i czasie.
3. Informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostanie ogłoszona na stronie internetowej Miasta i Gminy
Sztum.
4. Nagrody i wyróżnienia mają charakter uznaniowy i nie rodzą roszczeń o ich przyznanie.
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Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z realizacją ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127
poz. 857 z późn. zm.), której wejście w życie spowodowało utratę mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1996r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. 2007 Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z późn. zm.). W świetle nowych przepisów organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego może w drodze uchwały określić zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Mając na uwadze powagę i znaczenie osiągnięć dla
naszej społeczności oraz fakt, iż zawodnik osiągający wysokie wyniki sportowe jest jednocześnie
reprezentantem naszej gminy należy zachęcić sportowców do czynnego i ambitnego uprawiania sportu.
Przyznawanie stypendiów, nagród bądź wyróżnień jest czynnikiem motywującym dążenie do osiągania
wysokich wyników sportowych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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