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Zarzqdzenie Nr 509/ 17
B u rm istrza Gminy i Miasta Czenrrion ka_Leszczyny

z dnia 1S wrze5nia 2017 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okreslenia szczegolowych zasad,
trybu.przyznawania i pozbawian.ia oraz roa24ow i wysokosci 

"tvp"nio* 
iiorto*y.n,

nagr6d i wyr62nieh Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny dra os6b nzycznych za
osiqgniqte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 3-0 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1gg0 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22016.r..,po2.4462po2n. zm.), w zwiqzkuz g 3 i4 Uchwaty
Nr . lX/138/15 Rady Miejskiej w czenvionce-Leszczynacrr z diia 26 cze*ca
2015 roku w sprawie okresrenia szczeg6lowego sposobu konsurtowania z radq
dzialalnosci pozytku pubri_cznego i orginizacjlm i pozarzEdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 i o d;iahrnos;i t;zytkupublicznego io wotontariacie (t.j Dz.U. 22016 r., poz. 1817 zp62n..r.ipr5juftO*
akt6w prawl miejscowego. w dziedzinach- dotyczqcych dziararnosci .t.t,itordi iv.n
organizacji (Dz. Urz. Woj. Stqskiego 22015 r., [oz. eiraAy,

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

P.rzep.rowadzie konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty w sprawie
okreslenia szczeg_6lowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaj6w i wysokosci stypendi6w_sportowych, nigr6d i wyr6znierl criny i rvri"siu
czenivionka-Leszczyny dra os6b fizycznych za osi-qgniqte wyniki sportowl.
Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 18 d; 25 wrzesnia iorl roku.
Podmiotami uprawnionymi do udziatu w konsurtacjach sg organizacle
pozaz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 uit. s uitawy- z onia24 kwietnia 2003 r., o dziaralnosci po2ytku pubricznego i o wotontariicie
(t. j. Dz U.22016 r., poz. 1817 z p62n. zm.).
Wszelkie- uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6,..

'I ) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Mialta czeruvionka- Le szczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Le szczyny (decyduje data wplywu'do
Urzgdu Gminy i Miasta),
2). poc1E eleklronicznq na ad res e-mail sps. n@czenvionka_leszczynv.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4a 11 760.

w przypadku zgtoszenia wniosku przez minimum tzy organizacie pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. s ust g ustawy z dnia-24 kwietnia 200i roku
o dzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie, konsultacje mogq mie6 formq
bezposredniego,. otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej tJniatyki. '
Udzielanie wyjasnieri oraz przyimowanie wniosli6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydziatu Spraw Spotecznycfr.'

2.
J.

4.

o.



s2
1 Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w g 1 ust. 1 stanowi zalqcznikdo niniejszegoZarz4dzenia.
2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w g 1ozlagza. akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, 

" f,iOriiwglust. 1,

s3
1 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsurtacji zostanie przedstawione RadzieMiejskiej.
2 Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. I Burmistrz zarqczy wrasne stanowiskoodnosnie.uzyskanych opinii i opubrikuje je na stronie interiretowe; crinii'irii..t.

Czerwio n ka- Le szczy ny.

s4
wykonanie zazqdzenia powierzam Naczernikowi wydziaru spraw spolecznych.

ss
Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
Do Zarzqdzenia Nr 509/17
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
z dnia 15 wrzesnia 2017 r.

- PROJEKT.

Uchwala Nr.....
Rady MiejskieJ w Czerwionce-Leszczynach

z dnia .... 2017 toku
w sprawie okreslenia szczeg6lowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj6w

iwysokosci stypendi6w sportowych, nagrod iwyr6zniefi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla os6b fizycznych za osiqgniete wyniki sportowe

Na podstawie: art. '18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, z p62n. zm.), art. 31 ust. 3 i 35 ust. 6 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (D2.U.22017 roku poz. 1463 ze zm.\

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:

s1.

Uchwala okresla:
'l) zasady itryb przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego oraz podstawe ispos6b ustalania jego

wysokosci,
2) zasady i tryb pzyznawania oraz wysokosi nagr6d i rodzaje wyr6znien za wysokie wyniki we

wsp6lzawodn ictwie sportowym.

s2.

l. llekrod w uchwale jest mowa o:

1) klubie sportowym - nalezy Wzez to rozumiei podmiot posiadajqcy osobowosc prawnq, bqdqcy

czlonkiem polskiego zwiEzku sportowego, uczestniczqcy we wsp6lzawodnictwie sportowym

organizowanym pEez ten zwiEzek,

2) zawodniku - nalezy przez to rozumie6 osobq fizycznq uprawiajqcq okreslonq dyscypline sportu,

3) treneze - nale1y ptzez to rozumieC osobq, kt6ra posiada dyplom potwierdzajqcy stopien trenerski

uzyskany w trybie odrebnych pzepis6w i szkolqc zawodnik6w przyczynila siQ do uzyskania pzez nich

wylokiego wyniku sportowego we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub krajowym'

4) dzialaczu sportowym - nalezy przez to rozumiec osobq, kt6ra dzial4qc w klubie sportowym

zizesz4qcym zawodnik6w, wspomagala iorganizowala proces szkolenia sportowego i przyczynila si9 do

uzysXanii pzez nich wysokiego wyniku sportowego we wspolzawodnictwie krajowym lub

miQdzynarodowym,

5) wysokie wyniki sportowe - nalely Wzez to rozumiee spelnienie przez zawodnika (zespol zawodnik6w),

co najmniej jednego z poni2szych kryteriow:

a) uzyskanie miejsca medalowego w igrzyskach olimPijskich, mistrzostwach swiata, mistrzostwach

Euro[y, igzyskath paraolimpijskich, mistrzostwach Polski, w tym Og6lnopolskiej Olimpiadzie

Mlodiie2ilu6 akademickich mistrzostwach Swiata, uniwersjadach letnich lub zimowych,

b) reprezentowanie Polski w konkurencjach ob.iQtych programem igzysk olimpijskich,



c) uzyskanie szczeg6lnych osiqgni96 sportowych w dyscyplinach nieolimpuskich, innych ni2

wymienione w pkt 5 lit. a i b majqcych wysoka range sportowE biorqc pod uwage znaczenie danei

dyscypliny sportu, bqdz w szczeg6lny spos6b promu.jEcy Gmine i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

6) wybitne osiqgnigcia w dzialalnosci w zakresie sportu - nale?y pzez to rozumiee szczegolnq

ai<tywno6e trenefuw oraz innych os6b wyr62niajqcych sie osiqgnlqciamiw dzialalno5ci sportowej:

a) szkolenia zawodnik6w, zespol6w, druzyn,
b) osiqgania wysokich wynik6w sportowych Wzez wychowankow we wspolzawodnictwie sportowym

krajowym i migdzynarodowym,
c) publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
d) prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych na zecz sportu,
e) wspieranie sportu.

2. Pzez uzyle w uchwale okreslenie "polski zwiqzek sportowy" - rozumie sig takze zwiqzek sportowy

ztzeszajEcy sportowc6w niepelnosprawnych.

s3.

1. Przyznawanie, pozbawianie i wstrzymywanie wyplaty stypendi6w sportowych otaz ptzyznawanie

nagr6d i udzielanie wyr6zniei za wyniki we wsp6lzawodnictwie sportowym nalezy do wlaSciwoSci

Buimistrza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, zwanego dalej ,,Burmistrzem"
2. Burmistz wsp'6lpracuje z Zespolem ds. Stypendi6w Sportowych, kt6ry opiniuje wnioski stypendialne

i proponuje Burmistrzowi wysokos6 stypendi6w dla poszczeg6lnych zawodnik6w.

s4.

1. Stypendium sportowe stanowi pomoc finansowq wspierajqcq proces szkolenia sportowego

zawodnika.
2. Stypendium sportowe przyznaje sig na okres nie dluzszy niz rok kalendarzowy'

3. Wysokos6 miesiqcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 200 do 400 zl'

ss.

1 . Stypendium sportowe jest przyznawane zawodnikowi bgdecemu mieszkancem Gminy i Miasta

CzeMionka-Leszczyny, kt6ry w szczeg6lnosci:
1) osiagnql wysoki wynik sportowy, o kt6rym mowa w S 2 ust. 1 pkt 5,

2) nie ukoficzyl w roku pzyznania stypendium 26 lat,

3i udot<umeniowal sw6j dorobek iportowy i program szkolenia sportowego zgodnie z wnioskiem,

o kt6rym mowa w S 6 ust. 1.

2. Waiunek, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy sport6w paraolimpijskich

s6.

1. Wniosek o pzyznanie stypendium sportowego sklada zawodnik (opiekun prawny zawodnika) lub klub

spo(owy zzeszajqcy zawodnikow w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9

w termiriie ao onii is stycznla danego roku kalendazowego, uwzglSdniajqc wyniki sportowe osiqgniete

w okresie 12 miesiqcy roku poprzedniego
2. Burmistrz okresliw Arodzd Zatzadzenia wz6t wniosku, o kt6rym mowa w ust l'

s7.

wnioski o ptzyznanie stypendium weryfikuje pod wzgledem. formalno-merytorycznym wfdzial spraw

a;;t;"y.d U'rzqdu Gminy i Miasta C2erwionka-LeszCzyny, ktory nastepnie pzedklada Zespolowi ds.

Stypendi6w Sportowych celem zaopiniowania.

s8.

umowa stypendialna zawierana miedzy Gmlnq a zawodnikiem powinna okreslae w szczeg6lnosci:
'l ) strony umowy.



2) wysokoSc i terminy przekazywania rat stypendialnych,
3) zobowiqzanie zawodnika do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Burmistrza o utracie

uprawnieh do otrzymania stypendium, a w szczeg6lnoSci do przekazywania informacji o:

a) stalym zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objqtejprogramem szkolenia,
b)wykluczeniu zawodnika z grupy zawodnik6w objqtych programem szkolenia,

4) zobowiqzanie zawodnika do promocji Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
5) zobowiqzanie zawodnika do pisemnego informowania Burmistrza o okolicznoSciach skutkujqcych
wstrzymaniem lub cofniqciem stypendium sportowego,
6) zobowiqzanie zawodnika do zwrotu wyplaconego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi
w przypadku okreSlonych w $ 11 niniejszej uchwaly.

se.

1. Wyplatq stypendium wstrzymuje siq zawodnikowije2eli zostal on zawieszony w prawach zawodnika
pruez otgan statutowy wlaSciwego polskiego zwiqzku sportowego, lub pzez maciezysty klub sportowy.

2. O wstrzymaniu stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika.
3. Wznawia siq wyplatq wstrzymanego stypendium zawodnikowi na jego wniosek lub wniosek

macierzystego klubu sportowego po ustaniu ptzyczyn jego wstrzymania, poczAwszy od miesiqca

nastqpujqcego po miesiqcu, w kt6rym ustaly te przyczyny. Za okres, w ktorym wstrzymano stypendium,

Swiadczenie nie przysluguje.

s 10.

1. Pozbawienie wyplaty stypendium sportowego nastqpuje w przypadku, je2eli zawodnik w okresie jego

pobierania:
1) zaprzestal realizacji programu szkolenia,
2) odmowit udzialu w zawodach objqtych programem szkolenia,
3) zostat wykluczony z grupy zawodnik6w objqtych programem szkolenia,
4) popelnil pzestgpstwo z winy umySlnej, kt6rego popelnienie stwierdzono prawomocnym

orzeczeniem sqdu.

2. Utrata praw do stypendium nastqpuje poczqwszy od miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu, w ktorym

zaistnialy okoliczno5ci opisane w ust. 1.

3. Wyplata stypendium nie przysluguje w przypadku stalego zaprzestania przez zawodnika uprawiania

sportu, poczqwszy od miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu powstania tej okolicznoSci, chyba ze

zawodnik powroci do realizacji programu szkolenia.

4. O pozbawieniu wyplaty stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika.

s 11.

1. Stypendium wyplacone po terminie okreSlonym w S 10 ust. 2i3, a tak2e stypendium przyznane lub

wznowione w opiiciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek budzetu Gminy Czerwionka-

Leszczyny wskazany przez Burmistrza.

2. Zwrol stypendium z ptzyczyn okreSlonych w ust. '1 nastqpuje w terminie 7 dni od daty otzymania
przez zawodn ika pisem nego Zqdan ia zwrotu stypendi u m.

3. Od stypendium niezwr6conego w terminie okre5lonym w ust. 2 naliczane bqdq odsetki ustawowe za

zwlokq liczone za kaZdy dziefi zwloki.

s 12.

1. Nagroda jest Swiadczeniem pienigznym i stanowi wytaz uznania za wybitne osiqgniqcia w dzialalnoSci

w zakresie sportu.

2. Wyr6znienie stanowiq: puchar lub dyplom.



3. Nagroda lub wyroznienie przyznawane sq za wysokie wyniki sportowe, o kt6rych mowa w $ 2 ust.1
pkt5lubzawybitneosiqgniqciawdzialalnoSci wzakresiesportuokt6rych mowaw$2ust. 1pkt6.

4. Nagroda lub wyr6znienie przyznawane sq:
1) zawodnikowi klubu sportowego z siedzibq na terenie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny lub
klubu spoza gminy, w dyscyplinach, kt6re nie sq objqte szkoleniem w Gminie Czerwionka- Leszczyny,
kt6ry nie otzymuje stypendium, o kt6rym mowa w niniejszej uchwale,
2) trenerowi i dzialaczowi klubu sportowego z siedzibq w Gminie i Mie5cie Czerwionka-Leszczyny lub
klubu spoza gminy, w dyscyplinach, kt6re nie sq objqte szkoleniem w Gminie i MieScie Czerwionka-
Leszczyny.

5. Nagrody i wyroznienia przyslugujq wylqcznie osobom, o kt6rych mowa w ust.4 bgdqcymi
mieszkaficami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

6. Ustala siq nastgpujqce kategorie wyrozniefl:
1) wyr62nienie dla zawodnika,
2) wyroznienie dla trenera,
3) wyroznienie dla dzialacza,
4) wyro2nienie dla zespolu zawodnik6w.

s 13.

1. Podstawq ustalenia wysokoSci nagrody stanowi kwota 1 000,00 zl.

2. Ustala siq nastgpujqce kategorie nagrod i ich wysokoSci:

1) dla zawodnik6w - nagroda indywidualna:
a) I stopnia w wysokoSci do 150% podstawy okre6lonej w ust. '1 

,

b) ll stopnia w wysoko5ci do 125o/o podstawy okreSlonej w ust. 1,

c) lll stopnia w wysokoSci do 75% podstawy okreSlonej w ust. '1 
,

2) dla zawodnik6w - nagroda zespolowa:
a) I stopnia w wysokoSci do 500% podstawy okreSlonej w ust. 1,

b) ll stopnia w wysoko6ci do 300% podstawy okreSlonej w ust. 1,

c) lll stopnia w wysoko6ci do 200% podstawy okreSlonej w ust. 1,

3) dla trenerow i dzialaczy:
a) I stopnia w wysoko6ci do 150% podstawy okreSlonej w ust. 1,

b) ll stopnia w wysokoSci do 125 % podstawy okreSlonej w ust. 1,

c) lll stopnia w wysokoSci do 75 % podstawy okreSlonej w ust. 1.

4) trenerowi lub dzialaczowi moZe byc przyznana jednorazowa nagroda za caloksztalt dzialalnoSci

w dziedzinie kultury fizycznej w wysokoSci do 150% podstawy okreSlonej w ust. 1.

3. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny okreSli w drodze zarzqdzenia Regulamin
pruyznawania poszczeg6lnych kategorii nagrod, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1 - 3.

4. Nagrodq I stopnia przyznaje sig za osiqgniqcia w skali miqdzynarodowej - zajqcie 1 - 3 miejsca na

igrzyskach olimpijskich, mistzostwach Swiata, pucharach Swiata, uniwersjadach.

5. Nagrodg ll stopnia przyznale sig za osiqgniqcia w skali miqdzynarodowej - zajqcie 1 - 3 miejsca
w mistzostwach Europy, pucharach Europy, orazza osiqgnigcia w kategoriach mlodziezowych.

6. Nagrodq lll stopnia przyznaje sig za osiqgnigcia w skali krajowej- zajqcie 1 - 3 miejsca w mistrzostwa
i pucharach Polski.

7. Nagrody, o kt6rych mowa w ust 4, 5,6, przyznaje siq zawodnikom, trenerom i dzialaczom.



s 14.

1 . Z wnioskiem o pzyznanie nagrody lub wyr6znienia mogq wystqpie:
1) macierzysty klub sportowy, zawodnik, trener lub dzialacz sportowy,
2) wtasciwy polski zwiqzek sportowy.

2. Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny okresli w drodze zatzqdzenia wz6r wniosku,
o kt6rym mowa w ust. 1.

3. Wnioski o przyznanie nagrod i wyr6zniefi za dany rok kalendarzowy nalezy sklada6 w UrzQdzie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9.

s 15.

Traci moc Uchwala Nr XXV|lU36l /1 3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie w sprawie okreSlenia szczeg6lowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawjania oraz rodzajlw
i wysokosci stypendi6w sportowych, nagr6d iwyr62nien Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla os6b
fizycznych za osiqgniQte wyniki sportowe (t.j. Dz. Uz. Woj. Sl., poz.15o2 z dn. 13 marca 2015 roku z p62n.

zm.)

s 16.

Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s 17.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.
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