
UCHWAŁA NR XXXVIII/531/2014
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm) oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 
2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.)

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendiów sportowych, finansowanych z budżetu Miasta Racibórz, w formie regulaminu 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/22/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2011 r. 
w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar
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Uzasadnienie

Mając na względzie potrzebę wprowadzenia nowych zasad przyznawania stypendiów 
sportowych przez Miasto Racibórz, zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 
Przedmiotowe zmiany polegają na doprecyzowaniu warunków jakie musi spełnić osoba 
ubiegająca się o świadczenie oraz określeniu wysokości miesięcznych rat stypendiów 
sportowych przypisanych ściśle określonym zawodom i wynikom sportowym. 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono 
przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 24 stycznia do 6 lutego 
zgłoszono opinie i uwagi do projektu niniejszej Uchwały.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/531/2014 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 26 marca 2014 r. 

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych finansowanych z budżetu 
Miasta Racibórz 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, stanowi pomoc finansową, wspierającą 
rozwój sportowy osób fizycznych osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym w indywidualnej, olimpijskiej lub paraolimpijskiej 
dyscyplinie sportu, zwanych dalej „zawodnikami”. 

§ 2. Przepisy niniejszej uchwały regulujące możliwość ubiegania się o stypendium, nie stanowią 
podstawy roszczeń klubów, zawodników i innych podmiotów o przyznanie stypendium, ani 
zobowiązań Miasta Racibórz do przyznania stypendium. 

§ 3. 1. Do przyznawania i pozbawiania stypendium właściwym jest Prezydent Miasta Racibórz. 

2. W zakresie określonym w ust. 1 Prezydent Miasta Racibórz rozstrzyga w formie zarządzenia, 
określając dla każdego zawodnika: 

1) kwotę miesięcznej raty stypendium; 

2) wynik sportowy, stanowiący podstawę przyznania stypendium.

Rozdział 2.
Przyznawanie stypendiów 

§ 4. 1. Stypendium przyznaje się zawodnikowi na realizację programu szkolenia, udział we 
współzawodnictwie sportowym oraz jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu 
i osiągniętych wyników sportowych. 

2. Stypendium przyznaje się zawodnikowi na okres kwartału w danym roku kalendarzowym, 
z zastrzeżeniem § 5 i § 7.

§ 5. 1. Wyróżnia się następujące rodzaje stypendiów: 

1) pierwszego stopnia - za wynik sportowy osiągnięty w międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym; 

2) drugiego stopnia - za wynik sportowy osiągnięty w krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Zawodnikowi, który spełnia kryteria zarówno do przyznania stypendium określonego 
w ust. 1 pkt 1, jak i ust. 1 pkt 2, przyznane może zostać tylko jedno stypendium spośród 
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 6. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 

1) w okresie ostatnich dwunastu miesięcy osiągnął wynik sportowy, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

2) jest mieszkańcem Miasta Racibórz; 

Id: 89C6EC07-39A0-4F10-AB6B-DEBBBA1BBF38. Podpisany



3) w chwili przyznania stypendium nie ukończył 26 lat; 

4) jest reprezentantem klubu sportowego, mającego siedzibę na terenie Miasta Racibórz; 

5) zajął miejsce I-III w jednych z następujących zawodów sportowych: 

a) Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie; 

b) Mistrzostwa Świata seniorów; 

c) Mistrzostwa Świata młodzieżowców; 

d) Mistrzostwa Świata juniorów; 

e) Mistrzostwa Świata kadetów; 

f) Mistrzostwa Europy seniorów; 

g) Mistrzostwa Europy młodzieżowców; 

h) Mistrzostwa Europy juniorów; 

i) Mistrzostwa Europy kadetów; 

j) Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski seniorów; 

k) Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski młodzieżowców; 

l) Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski juniorów; 

m) Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski kadetów.

§ 7. 1. Wysokość stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych w danym kwartale. 

2. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium, uzależniona jest od osiągniętego 
wyniku i wynosi: 

1) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. a: 

a) za zajęcie I miejsca -2000 zł; 

b) za zajęcie II miejsca -1700 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 1400 zł.

2) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. b: 

a) za zajęcie I miejsca -1200 zł; 

b) za zajęcie II miejsca -1100 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 1000 zł.

3) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. c: 

a) za zajęcie I miejsca -1100 zł; 

b) za zajęcie II miejsca -1000 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 900 zł.

4) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. d: 

a) za zajęcie I miejsca - 1000 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 900 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 800 zł. 
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5) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. e: 

a) za zajęcie I miejsca - 900 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 800 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 700 zł.

6) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. f: 

a) za zajęcie I miejsca - 900 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 800 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 700 zł.

7) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. g: 

a) za zajęcie I miejsca - 800 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 700 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 600 zł.

8) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. h: 

a) za zajęcie I miejsca - 700 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 600 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 500 zł.

9) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. i: 

a) za zajęcie I miejsca - 600 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 500 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 400 zł.

10) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. j: 

a) za zajęcie I miejsca - 600 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 500 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 400 zł.

11) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. k: 

a) za zajęcie I miejsca - 500 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 400 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 300 zł.

12) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. l: 

a) za zajęcie I miejsca - 400 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 300 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 200 zł.

13) za wynik wskazany w §6 ust.1 pkt 5 lit. m: 

a) za zajęcie I miejsca - 300 zł; 

b) za zajęcie II miejsca - 200 zł; 

c) za zajęcie III miejsca - 100 zł.
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§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej „wnioskiem”, składa do Prezydenta 
Miasta Racibórz zawodnik, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku zawodnika małoletniego, wniosek składa jego rodzic lub opiekun prawny. 

3. Wniosek należy złożyć w terminie: 

1) do 15 grudnia roku poprzedzającego I kwartał roku następnego - na okres I kwartału; 

2) do 15 marca - na okres II kwartału; 

3) do 15 czerwca - na okres III kwartału; 

4) do 15 września - na okres IV kwartału.

4. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli został doręczony Prezydentowi Miasta 
Racibórz z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 3. 

5. Wniosek powinien zawierać : 

1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania zawodnika; 

2) opis osiągniętego wyniku sportowego; 

3) kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy; 

4) oświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendiów z innych źródeł; 

5) dokument potwierdzający prawo sprawowania opieki nad zawodnikiem małoletnim, jeżeli 
opieka nie jest sprawowana przez rodziców.

6. Wniosek złożony przez zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym powinien zawierać 
także nazwę i adres klubu oraz oświadczenie klubu o przynależności zawodnika do klubu, 
reprezentowaniu jego barw i uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny sportu. 

7. Wzór formularza wniosku określi Prezydent Miasta Racibórz w drodze zarządzenia. 

8. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym w terminie 7 dni od daty upływu 
terminów określonych w ust. 3. 

9. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia 
wniosku w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia tych braków. 

10. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie określonym w ust. 3; 

2) wycofania przez wnioskodawcę; 

3) nie uzupełnienia braków formalnych w terminie określonym w ust. 9.

§ 9. W przypadku nie przyznania stypendium, wnioskodawca informowany jest w formie 
pisemnej o przyczynach odmowy. 

§ 10. 1. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa. 

2. Umowa zawierana jest pomiędzy Miastem Racibórz a zawodnikiem, nie wcześniej niż po 
podjęciu uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy. 

3. W przypadku zawodnika małoletniego umowa zawierana jest z rodzicem lub opiekunem 
prawnym zawodnika. 

4. Umowa winna określać w szczególności: 

1) strony umowy; 
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2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania zawodnika, rodzaj, wysokość i okres na który przyznano 
stypendium; 

3) numer rachunku bankowego lub oświadczenie o pobieraniu przyznanych środków w kasie 
Urzędu Miasta Racibórz; 

4) zobowiązanie do poinformowania Prezydenta Miasta Racibórz o powstaniu wymienionych 
w § 11 ust. 1 okoliczności skutkujących pozbawieniem stypendium: 

a) w formie pisemnej, wraz z podaniem daty powstania tych okoliczności; 

b) niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powstania tych okoliczności.

5) zobowiązanie do zwrotu wypłaconego stypendium i ewentualnych odsetek na zasadach 
określonych w § 12.

Rozdział 3.
Pozbawianie i zwrot stypendiów 

§ 11. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania: 

1) został czasowo lub dożywotnio zdyskwalifikowany; 

2) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym 
orzeczeniem właściwego sądu; 

3) zmienił miejsce zamieszkania, na inne niż określone w § 6 pkt 2; 

4) zaprzestał realizacji programu szkolenia, jeżeli był nim objęty; 

5) utracił zdolność do uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych, z zastrzeżeniem ust. 2; 

6) zaprzestał uprawiania sportu z przyczyn innych niż zdrowotne; 

7) naruszył warunki umowy, o której mowa w § 10; 

8) przestał reprezentować klub sportowy, o którym mowa w § 6 pkt 4.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn określonych 
w ust. 1 pkt 5, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a po upływie tego 
okresu, zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli nie powrócił do uprawiania sportu. 

3. O przyczynach skutkujących pozbawieniem stypendium zawodnik powiadamia w sposób 
określony w § 10 ust. 4 pkt 4 Prezydenta Miasta Racibórz, który przed podjęciem rozstrzygnięcia 
może wezwać zawodnika do złożenia wyjaśnień. 

4. Utrata prawa do stypendium następuje począwszy od miesiąca w którym ujawniono 
okoliczności określone w ust. 1, a jeżeli stypendium zostało za ten miesiąc wypłacone podlega 
zwrotowi na zasadach określonych w § 12.

§ 12. 1. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane lub wypłacone w przypadku 
określonym § 11 ust. 4 podlega zwrotowi w terminie i na rachunek Miasta Racibórz, wskazany 
przez Prezydenta Miasta Racibórz w wezwaniu do zwrotu stypendium. 

2. W razie nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 1 zawodnik 
zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe.
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