UCHWAŁA NR XVI/123/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród, stypendiów sportowych i wyróżnień
za osiągnięcia sportowe
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2019, poz.506) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2019,
poz. 1468) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla gminy Słubice, może
przyznać osobie fizycznej będącej mieszkańcem gminy Słubie nagrodę pieniężną albo
stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 2. 1. Nagroda pieniężna może zostać przyznana:
1) za zajęcie od I do X miejsca w zawodach rangi Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich,
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy organizowanych przez Międzynarodowe Federacje
Sportowe i Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski – 5.000, 00 zł brutto;
2) za zajęcie od I do III miejsca w zawodach rangi Mistrzostw Polski organizowanych przez
Polskie Związki Sportowe – 3.000,00 zł brutto;
2. Rada Miejska, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla gminy Słubice,

może

przyznać jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł trenerowi prowadzącemu
szkolenie osoby, która osiągnęła wynik, o którym mowa w ust. 1.
3. Przekazanie nagrody nastąpi na rachunek bankowy podany we wniosku stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Stypendium sportowe może być przyznane:
1) za zajęcie od I do III miejsca w zawodach indywidualnych na szczeblu wojewódzkim
organizowanych przez Polskie Związki Sportowe w wysokości 200,00 zł brutto;
2) za zajęcie od I do III miejsca w zawodach zespołowych na szczeblu wojewódzkim
organizowanych przez Polskie Związki Sportowe w wysokości 200,00 zł brutto;
3) osobie fizycznej posiadającej stutus zawodnika kadry narodowej w wysokości 200,00 zł
brutto.
2. Stypendium sportowe może być przyznane na okres maksymalnie do 10 miesięcy w danym
roku kalendarzowym:
3. Przekazanie stypendium sportowego nastąpi na rachunek bankowy podany we wniosku
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
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4. Podstawą wypłaty stypendium sportowego jest umowa stypendialna, której wzór określa
załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. Rada Miejska może przyznać wyróżnienie „Mecenas Sportu Słubic” w formie dyplomu
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały osobie fizycznej, która poprzez udział w zawodach
sportowych co najmniej o randze mistrzostw Polski lub wyższej promuje Gminę Słubice w kraju
i za granicą.
§ 5. 1. Nagrody pieniężne, stypendia sportowe i wyróżnienie, o których mowa w § 2, § 3 i §
4, Rada Miejska przyznaje z inicjatywy własnej lub na wniosek następujących podmiotów
z terenu gminy Słubice:
1) spółek utworzonych na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, które prowadzą działalność
w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) dyrektorów placówek oświatowych;
3) związków i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu oraz klubów sportowych;
4) rodziców/opiekunów prawnych;
przy czym wniosek o ich przyznanie składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Słubicach na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Wniosek należy złożyć
w terminie do 31 stycznia danego roku za osiągnięcia uzyskane w minionym roku. Wnioski
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody pieniężnej, stypendium
sportowego lub wyróżnienia.
3. Załącznikami do wniosku mogą być:
1) kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 2, § 3 i §
4;
2) wycinki prasowe;
3) zdjęcia (medali, pucharów dokumentujących udział w zawodach, itp.);
4) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe;
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego status zawodnika kadry narodowej.
4. Wniosek o przyznanie przez Radę nagrody pieniężnej, stypendium sportowego lub
wyróżnienia kierowany jest do zaopiniowania wszystkim stałym Komisjom Rady Miejskiej
w Słubicach.
5. W przypadku pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez większość stałych Komisji Rady
Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały o przyznaniu przez Radę nagrody pieniężnej,
stypendium sportowego lub wyróżnienia do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady.
6. Wyróżnienia wręczane są przez Burmistrza Słubic oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Słubicach podczas sesji Rady.
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7. Przyznanie stypendiów sportowych i nagród pieniężnych uzależnione będzie od środków
finansowych zatwierdzonych na ten cel w budżecie Gminy Słubice oraz wniosków spełniających
warunki do ich przyznania.
§ 6. 1. Rada Miejska może, w drodze uchwały, pozbawić osobę fizyczną nagrody pieniężnej,
stypendium sportowego lub wyróżnienia, a w przypadku trenera nagrody, w następstwie
złożonego do Przewodniczącego Rady wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez większość
stałych Komisji Rady w wyniku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne;
2) odebrania uprawnień do osiągniętego wyniku;
3) rażącego naruszenia norm etyczno – moralnych bądź podejmowania działań godzących
w dobre imię gminy Słubice.
2. O pozbawieniu nagrody pieniężnej, stypendium sportowego lub wyróżnienia Przewodniczący
Rady Miejskiej informuje pisemnie osobę, która otrzymała nagrodę, stypendium sportowe lub
wyróżnienie, a także wnioskodawcę, oraz określa sposób zwrotu nagrody, stypendium lub
wyróżnienia.
3. Decyzja o pozbawieniu nagrody pieniężnej, stypendium sportowego lub wyróżnienia jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 7. Traci moc uchwała nr XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada
2017 r w sprawie określania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki
sportowe.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
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Załącznik

Nr 1 do

Rady

uchwały

Miejskiej

Nr

XVI/123/2019
w Słubicach

z dnia 28 listopada 2019 r.
Wniosek o przyznanie nagrody, stypendium sportowego lub wyróżnienia „Mecenas
Sportu Słubic *:
□ przyznanie nagrody pieniężnej
□ przyznanie stypendium sportowego
□ przyznanie wyróżnienia „Mecenas Sportu Słubic”
I. Dane wnioskodawcy:
1. Nazwa wnioskodawcy: ………………………………………………….…………………
2. Adres: ……………………………………………………………………………………….
3. Telefon:……………………………………….E-mail:……………………………………..
II.

Dane personalne osoby, której przyznana zostać powinna nagroda, stypendium

sportowe lub wyróżnienie „Mecenas Sportu Słubic”:
1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………...
2. Data i miejsce urodzenia……………………………….................................................
3. Obywatelstwo……………………………………………………………………………….
4. Pesel
5. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………...
6. Rachunek bankowy………………………………………………………………………..
7. Dyscyplina sportu uprawiana przez kandydata:…………………………………………
III.

Opis osiągnięć sportowych kandydata (w roku, którego wniosek dotyczy) do

nagrody/stypendium sportowego/wyróżnienia (wraz z rangą zawodów oraz podaniem
zdobytego miejsca)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
IV.

Uzasadnienie nadania tytułu
………………………………………………………………………………….…..............................

....
……………………....……………………………………………………………………………..........
..
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............………………………………............................................................................................
............
…………………………………………………………………………………………………..............
..
V.

Załączniki do wniosku:
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................……………………………………………………………
……
VI.

Oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku

w celach związanych z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
____________ ________________
(data) (podpis wnioskodawcy

____________________
czytelny podpis kandydata

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik
Rady

Nr 3 do

uchwały

Miejskiej

Nr

XVI/123/2019
w Słubicach

z dnia 28 listopada 2019 r.
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Załącznik

Nr 2 do

Rady

uchwały

Nr

XVI/123/2019

Miejskiej

w Słubicach

z dnia 28 listopada 2019 r.

UMOWA STYPENDIALNA Nr………………….
znak sprawy:
UMOWA STYPENDIALNA Nr………………….
zawarta w dniu ........................ r. w Słubicach, pomiędzy Gminą Słubice,
69-100 Słubice, ul. Akademicka 1, reprezentowaną przez
…………………………………………………………………. ………………………………
a Panem/ Panią ……………..........……………………………………………., zwanym/ą dalej
Stypendystą
zamieszkałym/zamieszkałą: ……………………………………………………..….............
PESEL: ………………….............................................................................................…
reprezentowanym/reprezentowaną przez…………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego/niej ucznia/uczennicy)
§ 1.
Na podstawie Uchwały Nr …./….Rady Miejskiej w Słubicach z dnia …………………...
1. Przyznaje się stypendium sportowe za ………………………………….…………
2. Stypendium sportowe przyznane zostaje na okres od ........ do ............ roku, w kwocie
…..........…..złotych brutto.
3. Stypendium wypłacane będzie w terminie do 24 dnia danego miesiąca na rachunek
bankowy:
Nr rachunku: …………………………………………………………………...........………………

4. Umowa wygasa z dniem..................................... roku.
5. Stypendysta zobowiązuje się do:
- realizacji programu szkolenia sportowego realizowanego przez macierzysty klub sportowy,
- przestrzegania sportowych zasad etycznych i moralnych oraz przepisów sportowych,
- promocji Gminy Słubice w kraju i za granicą.
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§ 2. 1. Burmistrz Słubic ma prawo wstrzymać wypłatę stypendium, jeżeli zaistnieją
przesłanki § 6 Uchwały Nr…….Rady Miejskiej w Słubicach z dnia ..….. w sprawie określenia
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród, stypendiów sportowych i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe.
2. Stypendium nie przysługuje za okres, za który wstrzymano jego wypłatę.
3. Zwrot nienależnie pobranego stypendium następuje do 7 dni od dnia doręczenia pisemnego
żądania zwrotu na rachunek bankowy wskazany w piśmie będącym wezwaniem do zwrotu
stypendium.
4. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie o którym mowa w ust. 3 Stypendysta
zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.
§ 3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 5. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Gminy Słubice.
§ 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: dla Stypendysty i Gminy
Słubice.
......................................
Stypendysta
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Słubicach na podstawie uchwały Nr XLIII/344/2017 z dnia 30 listopada
2017 r. dotyczącej wysokości przyznawanego wsparcia finansowego dla osób osiągających
wyniki sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym co roku, począwszy od roku 2018,
przyznaje

nagrody

i stypendia

zawodnikom

z terenu

gminy

Słubice.

Ww.

uchwała

nie przewiduje możliwości nagradzania zawodników osiągających główne miejsca (I–III) we
współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, co nie daje szansy zawodnikom osiągającym
wyniki na tym szczeblu na przyznanie im stypendium sportowego.
W związku z powyższym, mając na uwadze osiągnięcia zawodników z terenu gminy
Słubice, którzy reprezentują gminę poprzez udział i zdobyte osiągnięcia w zawodach również
na szczeblu wojewódzkim, stosownym jest uchylenie

uchwały Nr XLIII/344/2017 Rady

Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2017 r. oraz podjęcie uchwały uwzględniającej
osiągnięcia

również na szczeblu wojewódzkim oraz wprowadzenie stosownego zapisu

o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.
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