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UCHWAŁA NR XLV/403/14
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 30 września 2014r.
sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieży
Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715)
Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejsza uchwała określa: zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) stypendium, należy przez to rozumieć stypendium sportowe dla uzdolnionych sportowców, czyli pomoc
finansową, wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika,
2) współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, należy przez to rozumieć współzawodnictwo
sportowe młodzieży uzdolnionej prowadzone zgodnie z zasadami i regulaminami opracowywanymi corocznie
przez departament właściwy w zakresie sportu młodzieżowego i zatwierdzanymi do realizacji przez ministra
właściwego ds. kultury fizycznej i sportu,
3) zawodniku, należy przez to rozumieć sportowca posiadającego licencję bądź inny dokument
uprawniający do udziału w zawodach sportowych, zrzeszonego w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej,
4) cofaniu stypendium, rozumie się przez to również pozbawianie stypendium.
CZĘŚĆ II.
STYPENDIA SPORTOWE
§ 3. 1. Stypendia sportowe zwane dalej stypendiami przyznawane są za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży szczególnie uzdolnionych sportowo:
1) posiadających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Międzyrzecz i zrzeszonych w klubach
i stowarzyszeniach kultury fizycznej lub
2) posiadających stałe miejsce zamieszkania poza terenem Gminy Międzyrzecz, ale zrzeszonych w klubach
i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających swą siedzibę na terenie Gminy Międzyrzecz lub
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3) będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mających swą siedzibę
na terenie Gminy Międzyrzecz i zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, o którym mowa w § 3.1. niniejszej uchwały, który uprawia
dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, posiada aktualną kartę
zgłoszenia bądź inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym w okresie
pobierania stypendium, w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 21 lat, jest czynnym zawodnikiem
w roku przyznania stypendium, nie uprawia sportu na podstawie umowy o pracę, jak też umowy cywilnoprawnej i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia oraz jeżeli w roku poprzedzającym stypendium uzyskał co
najmniej jeden z następujących wyników sportowych:
1) zdobył medal lub był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich lub
Igrzysk Paraolimpijskich;
2) zdobył medal lub był uczestnikiem oficjalnych Mistrzostwach Świata lub Europy w kategoriach
młodzieżowych lub seniorów;
3) zdobył medal lub zajął miejsce punktowane w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego
podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów lub Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych);
4) zdobył medal lub zajął miejsce punktowane w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego
podczas Mistrzostw Polski Młodzików;
5) zdobył medal lub zajął miejsce punktowane w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego
podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (Wojewódzkich Mistrzostw Młodzików w grach).
3. Warunki określone w § 3 ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział
w rywalizacji załóg, drużyn, osad i sztafet oraz w grach zespołowych.
§ 4. 1. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok
budżecie Gminy Międzyrzecz, ilości pozytywnie zaopiniowanych wniosków oraz osiągniętego wyniku
sportowego i innych wymagań określonych w niniejszej uchwale.
2. W przypadku gdy ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków przekroczy kwotę zabezpieczoną
w budżecie Gminy Międzyrzecz o przyznaniu stypendium zadecydują uzyskane osiągnięcia sportowe według
kolejności określonej w § 3.2.
§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej na czas określony, nie dłuższy niż rok
kalendarzowy.
2. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.
3. Burmistrz Międzyrzecza przyznając stypendium może podjąć decyzję o innym, niż określony w ust. 2
trybie jego wypłacania.
§ 6. Wypłata nastąpi na podstawie umowy sporządzonej pomiędzy Gminą Międzyrzecz a zawodnikiem.
Umowa określi wysokość przyznanych stypendiów dla zawodników, tryb i termin wypłat, kryteria jego
otrzymywania oraz cofania.
§ 7. Zawodnik, któremu przyznano stypendium, udostępnia swój wizerunek na potrzeby promocji Gminy
Międzyrzecz.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy kierować do Burmistrza Międzyrzecza.
2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
1) zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Gminy Międzyrzecz,
2) osoby fizyczne (zawodnik, trener, rodzic, opiekun prawny).
3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium spełniającego wymogi formalne niniejszej uchwały
nie uprawnia do roszczenia o jego przyznanie.
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§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,
w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana Zarządzeniem
Burmistrza Międzyrzecza w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale.
2. Z prac Komisji zostaje sporządzony protokół, podpisany przez Przewodniczącego i wszystkich członków
Komisji. Komisja Stypendialna przedkłada Burmistrzowi Międzyrzecza opinię o zgłoszonych wnioskach oraz
wnioskuje o przyznanie stypendium konkretnym osobom. Wniosek komisji określa proponowaną wysokość
stypendium.
3. Decyzję o przyznaniu w danym roku stypendiów podejmuje Burmistrz Międzyrzecza po zasięgnięciu
opinii Komisji Stypendialnej biorąc pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika.
§ 11. 1. Wysokość miesięcznego stypendium w dyscyplinach indywidualnych nie może przekroczyć 30%
minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto), obowiązującego w roku przyznania stypendium, ustalanego na
podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość miesięcznego stypendium, w przypadku osiągnięć uzyskanych w rywalizacji załóg, drużyn,
osad i sztafet oraz w grach zespołowych nie może przekroczyć 75% wysokości stypendium przyznanego za
osiągnięcie w konkurencji indywidualnej.
§ 12. 1. Burmistrz Międzyrzecza może wstrzymać wypłatę stypendium w przypadku:
1) nałożenia kary dyscyplinarnej przez Polski Związek Sportowy, Okręgowy Związek Sportowy lub klub
sportowy (stowarzyszenie), którego jest członkiem,
2) czasowej niezdolności zawodnika do startów lub treningów,
3) czasowego zaprzestania przez zawodnika z jakichkolwiek powodów startów lub treningów.
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w § 12 ust. 1. Wypłatę
stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny. Za okres wstrzymania zawodnikowi stypendium nie
przysługuje.
3. Burmistrz Międzyrzecza cofa stypendium sportowe zawodnikowi, który:
1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został zdyskwalifikowany,
2) jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
3) naruszenia przepisów antydopingowych określonych przez krajowe oraz międzynarodowe organizacje
sportowe,
4) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub
ogólnie przyjętymi obyczajami naraził dobre imię Gminy Międzyrzecz, ewentualnie swojego klubu lub
stowarzyszenia kultury fizycznej.
4. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu i niezdolność ta została potwierdzona
orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnioną Przychodnię Sportowo-Lekarską, może być wypłacane
stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach do
końca okresu, na który stypendium zostało przyznane.
5. Zawodnikowi, któremu zostało wstrzymane lub cofnięte stypendium przysługuje prawo wniesienia
sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium do
Burmistrza Międzyrzecza. Przed rozstrzygnięciem sprzeciwu Burmistrz Międzyrzecza zasięga opinii Komisji
Stypendialnej, o której mowa w § 10.1. Od rozstrzygnięcia sprzeciwu przez Burmistrza Międzyrzecza
nie przysługuje żadne odwołanie.
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CZĘŚĆ III.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Traci moc uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych
przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Maciej Rębacz
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Załącznik
do uchwały nr XLV/403/14
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 30 września 2014r.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego
1. Imię i nazwisko sportowca na rzecz którego składany jest wniosek …………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
2. Data urodzenia ......................................................................................................................................................
3. Stały adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………..
4. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………..
5. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………….
6. W przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem telefonu
kontaktowego ...........................................................................................................................................................
7. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..………………
8. Nazwa i adres klubu ………………………………………………………………….........................................
9. Dyscyplina sportowa ……………………………………………………………………………………………
10. Nazwa Szkoły …………………………………………………………………………………………………
11. Osiągnięcia sportowe (dane o osiągnięciach sportowych i perspektywach rozwoju w danej dyscyplinie
sportowej)
………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………..
12. Ranga osiągnięć: Igrzyska Olimpijskie, Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie lub Igrzyska Paraolimpijskie;
Mistrzostwa Świata lub Europy w kategoriach młodzieżowych lub seniorów; Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
Mistrzostwa Polski Juniorów lub Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych); Mistrzostwa Polski Młodzików; Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (Wojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w grach)* wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w ww. imprezach sportowych.
13. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o zdarzeniach określonych w § 12 ww. uchwały
(zobowiązanie do informowania o zaistniałych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia
stypendium).
14. Oświadczam, że zawodnik uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży, posiada aktualną kartę zgłoszenia bądź inny dokument uprawniający do udziału we
współzawodnictwie sportowym w okresie pobierania stypendium, jest czynnym zawodnikiem w roku
przyznania stypendium, nie uprawia sportu na podstawie umowy o pracę, jak też umowy cywilno-prawnej
i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia.

* - właściwe podkreślić
Załączniki:
Dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki sportowe.

