Uchwała Nr LXII/783/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróŜnień dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe oraz przyznawania nagród i wyróŜnień dla trenerów
prowadzących szkolenie zawodników, finansowanych z budŜetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku 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, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Uznając znaczenie sportu dla rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz mając na
względzie dotychczasowe wysokie wyniki sportowe, niniejszą uchwałą określa się
szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróŜnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz
przyznawania nagród i wyróŜnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników,
finansowanych z budŜetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w następujących dyscyplinach
sportu: boks, fitness, judo, kolarstwo, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, piłka noŜna,
piłka ręczna, piłka siatkowa, sport pływacki, sport taneczny, szachy, taekwondo, tenis
stołowy, tenis ziemny, trójbój siłowy i wędkarstwo.

Rozdział II
Stypendia sportowe
§ 2. Stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami”, są okresowymi świadczeniami
pienięŜnymi wypłacanymi z budŜetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przyznawanymi osobie
fizycznej, która spełnia przynajmniej jeden z niŜej wymienionych warunków, w jednej z
dyscyplin, o których mowa w § 1:
1) uprawia dyscyplinę olimpijską lub objętą systemem współzawodnictwa sportowego
i reprezentuje wysoki poziom sportowy,
2) zdobyła medal Mistrzostw Polski w sportach indywidualnych,
3) otrzymała powołanie do reprezentacji Polski,
4) reprezentuje Ostrowiec Świętokrzyski w ogólnopolskich lub międzynarodowych
zawodach sportowych.

§ 3. 1. Wniosek o stypendium, zwany dalej „wnioskiem o stypendium”, moŜe złoŜyć osoba
fizyczna, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o którym mowa w § 2.
2. Wniosek o stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej, która ubiega się o przyznanie stypendium,
2) opis osiągnięć sportowych,
3) materiały dokumentujące opis osiągnięć sportowych,
4) dokument potwierdzający przynaleŜność osoby fizycznej do klubu sportowego,
w przypadku osoby, która jest zrzeszona w klubie,
5) zobowiązanie do informowania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.
§ 4. Stypendia przyznaje i pozbawia Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na
wniosek osoby fizycznej lub z własnej inicjatywy.
§ 5. 1. Stypendia przyznawane są na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia, od 1 maja do
31 sierpnia, od 1 września do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym w oparciu o kryteria
wymienione w § 2, za wyniki sportowe uzyskane w roku ubiegłym i I kwartale roku,
w którym składany jest wniosek o stypendium.
2. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego moŜe
przyznać stypendium poza okresami wymienionymi w ust. 1, jednak na czas nie dłuŜszy niŜ
do końca odpowiednio: 30 kwietnia, 31 sierpnia i 31 grudnia w danym roku kalendarzowym.
3. Przyznane stypendia nie podlegają rewaloryzacji i wypłacane są z góry do dnia 15-go
kaŜdego miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
§ 6. Osoba fizyczna moŜe być pozbawiona stypendium, jeŜeli:
1) zaprzestała uprawiania danej dyscypliny sportu,
2) została na nią nałoŜona kara dyscyplinarna przewidziana we właściwych przepisach
związku sportowego lub klubu sportowego.
§ 7. 1. Liczba i wysokość przyznanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie moŜe
przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budŜecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Określa się maksymalną wysokość stypendium w skali miesiąca na kwotę 300 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
§ 8. Wykaz osób fizycznych i wysokość przyznanych im stypendiów podlegają ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział III
Nagrody i wyróŜnienia
§ 9. 1. Nagrody są jednorazowymi świadczeniami pienięŜnymi wypłacanymi z budŜetu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przyznawanymi osobom fizycznym i trenerom
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, w przynajmniej jednej z dyscyplin, o których
mowa w § 1.

2. Nagrodami mogą być:
1) nagroda pienięŜna w kwocie od 500 zł do 3000 zł,
2) medal „za osiągnięcie wysokich wyników sportowych” w danej dyscyplinie sportu
wraz z nagrodą pienięŜną w kwocie od 500 zł do 2000 zł,
3) statuetka „za zasługi dla sportu” wraz z nagrodą pienięŜną w kwocie od 500 zł do
2000 zł,
4) nagroda rzeczowa o wartości do 2000 zł.
3. Nagrody mogą być przyznawane za następujące wyniki sportowe oraz za zasługi
w osiąganiu wysokich wyników sportowych:
1) osobie fizycznej - za zajęcie punktowanego miejsca w zawodach sportowych rangi
międzynarodowej,
2) osobie fizycznej - za zajęcie miejsca od 1 do 8 w zawodach sportowych rangi krajowej,
3) osobie fizycznej - za uzyskanie awansu do wyŜszej klasy rozgrywkowej w ramach
współzawodnictwa ligowego,
4) trenerowi - za uzyskanie przez jego zawodnika punktowanego miejsca w zawodach
sportowych rangi międzynarodowej,
5) trenerowi - za uzyskanie przez jego zawodnika miejsca od 1 do 8 w zawodach sportowych
rangi krajowej,
6) trenerowi - za uzyskanie przez jego zawodnika awansu do wyŜszej klasy rozgrywkowej
w ramach współzawodnictwa ligowego.
4. W przypadku przyznania nagród o charakterze zbiorowym (druŜyna) nagrodę otrzymuje
kaŜda osoba fizyczna nagradzanej druŜyny.
§ 10. 1. WyróŜnienie przyznawane jest w formie rzeczowej, w szczególności w postaci:
pucharów, statuetek, nagród ksiąŜkowych, dyplomów, listów gratulacyjnych.
2. WyróŜnienie moŜe być przyznane osobie fizycznej za osiągnięcie innych niŜ określone
w § 9 ust. 3 pkt 1-3 wysokich wyników sportowych.
3. WyróŜnienie moŜe być przyznane trenerowi, którego zawodnik osiągnął inne niŜ określone
w § 9 ust. 3 pkt 4-6 wysokie wyniki sportowe.
§ 11. Nagrody i wyróŜnienia przyznaje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 12. Nagrody i wyróŜnienia Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyznaje
z własnej inicjatywy, a takŜe na wniosek:
1) radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
2) organizacji sportowych,
3) związków sportowych.
§ 13. 1. Tytuł „Sportowiec Roku .......” i puchar przyznaje się w kaŜdym roku jednej osobie
fizycznej, która osiągnęła punktowane miejsce na zawodach sportowych rangi
międzynarodowej lub zajęła miejsce od 1 do 3 w zawodach sportowych rangi krajowej.
2. Tytuł „Trener Roku…….” i puchar przyznaje się w kaŜdym roku jednemu trenerowi
za wybitne osiągnięcia szkoleniowe.
3. Tytuły i puchary, o którym mowa w ust. 1 i 2, przyznaje z własnej inicjatywy Prezydent
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega takŜe podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w prasie lokalnej.
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

