Projekt
z dnia 18 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1468,
z późn. zm.) - Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 skreśla się ust. 2 i 3;
2) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, zwanym dalej „zawodnikami”,
zamieszkującym na terenie Gminy Łazy”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 3. Stypendium może otrzymać zawodnik, o którym mowa w ust. 2, legitymujący się jednym
z następujących wyników sportowych:
1) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach Polski, lub
2) został powołany do ogólnopolskiej kadry w swojej dyscyplinie sportu, lub
3) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach Europy, lub
4) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach świata, lub
5) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich”,
c) skreśla się ust. 4;
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 5. Warunki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział
w dyscyplinach drużynowych”.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Stypendia przyznaje się na czas realizacji programu startów i przygotowań na okres nie krótszy niż
jeden miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu roku budżetowego”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. 1. Stypendium może być przyznane na pisemny wniosek zawodnika, a w przypadku osób
niepełnoletnich na wniosek przedstawiciela ustawowego zawodnika.
2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Łazach w terminie od dnia
15 października do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego na rok następny z zastrzeżeniem ust. 3.
Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Wnioski o przyznanie stypendium na rok 2020 należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia
31 stycznia 2020 r.
4. Wniosek zawiera informacje o zawodniku oraz o jego startach i osiągnięciach z ostatnich 12 miesięcy.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata w okresie
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku oraz plan startów i przygotowań zawodnika
obejmujący maksymalnie 12 miesięcy następnego roku kalendarzowego.
5. Burmistrz może ustalić wzór wniosku.
6. Burmistrz może zwracać się do wnioskodawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenie
dokumentów”;
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. W celu oceny wniosków Burmistrz Łaz może powołać w drodze zarządzenia Komisję
Stypendialną zwaną dalej „Komisją” w składzie nie więcej niż trzy osoby.
2. Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym osobę
bądź osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie.
3. Komisja przedstawia Burmistrzowi opinię w przedmiocie złożonych wniosków.
4. Stypendia przyznaje Burmistrz Łaz w drodze decyzji. Burmistrz ustala wysokość stypendium i czas,
na jaki zostaje ono przyznane.
5. Listę zawodników, którzy otrzymali stypendium zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Łazy”;
6) w § 6:
a) ust. 3 lit c) otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 3. c) program startów i przygotowań, w tym poziom sportowy zawodów nim objętych”,
b) skreśla się ust. 4 i 5;
7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Prawo zawodnika do stypendium wygasa, jeżeli zaszła co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną
orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia
lekarskiego,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
4) zawodnik w trakcie roku budżetowego przestał zamieszkiwać na terenie Gminy Łazy,
5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem naraził na uszczerbek dobre imię Gminy Łazy.
2. O zaistnieniu okoliczności powodujących pozbawienie stypendium wnioskodawca zawiadamia
Burmistrza.
3. O pozbawieniu stypendium w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 decyduje Burmistrz,
stwierdzając wygaśnięcie prawa do stypendium”;
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8) skreśla się § 9;
9) skreśla się § 10;
10) skreśla się § 11;
11) skreśla się § 12.
§ 2. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających
wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łazach
Anna Staniaszek
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarza jednostkom samorządu terytorialnego możliwość
ustanawiania i finansowania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki w sporcie.
Gmina Łazy od roku 2008 funduje stypendia sportowe. Otrzymują je zawodnicy uprawiający określoną
dyscyplinę sportu objętą ogólnopolskim systemem szkolenia i współzawodnictwa sportowego lub
znajdującą

się

w

programie

igrzysk

olimpijskich,

którzy

osiągnęli

wysokie

wyniki

w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Projekt niniejszej uchwały został opracowany na gruncie przepisów ustawowych, dotychczasowych
doświadczeń i opinii zawodników, przedstawicieli ustawowych zawodników niepełnoletnich oraz osób
posiadających specjalistyczną wiedzę w przedmiotowej sprawie. Uściślono terminy składania i
rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium oraz okres, na który stypendia będą przyznawane oraz
dostosowano zapisy uchwały do obowiązujących przepisów prawa.

Id: 2BFA44EB-6A7C-44A2-9F02-F81668DD82A4. Projekt

Strona 1

