
UCHWAŁA NR III/l 5/2011 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1592; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, 
Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 
poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. 
Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 151 poz. 1014) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 
oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) zamieszkuje na terenie Powiatu Łowickiego;

2) jest członkiem klubu sportowego działającego na terenie Powiatu Łowickiego, a jego licencja lub dokument
równorzędny znajduje się w posiadaniu klubu sportowego;

3) posiada minimum I klasę sportową;

4) uprawia dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej
sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu;

5) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu;

6) zajął miejsca:

a) od I do VIII w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, lub

b) od I do VI w Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy, Mistrzostwach Polski Seniorów, 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Juniorów Młodszych, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub równorzędnych - w roku kalendarzowym poprzedzającym 
rozpatrywanie wniosków.

§ 3. 1. Wysokość przyznanego stypendium z budżetu Powiatu Łowickiego nie może być wyższa niż 380 zł 
miesięcznie.

2. Wysokość stypendium uzależniona jest od osiągniętych wyników sportowych oraz wielkości środków 
finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe w danym roku budżetowym.

§ 4. Stypendia przyznawane są na okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego następującego po 
roku, w którym uzyskany został wynik sportowy uprawniający do otrzymania stypendium.

§ 5. 1. Wypłacanie stypendium może zostać wstrzymane na czas nieokreślony w przypadku, gdy zawodnik:

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez klub sportowy,
którego jest członkiem;

2) otrzymał karę dyscyplinarną nałożoną przez polski lub okręgowy związek sportowy.

2. Wypłata stypendium może być wznowiona począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
ustały przyczyny, o których mowa w ust. 1.

3. Stypendium nie podlega wyrównaniu w przypadku jego wstrzymania.

§ 6. 1. Zarząd Powiatu Łowickiego pozbawia zawodnika stypendium w przypadku, gdy :
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1) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;

2) zaprzestał uprawiania dyscypliny olimpijskiej lub dyscypliny objętej systemem współzawodnictwa młodzieży 
uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu;

3) decyzją właściwego organu został czasowo albo dożywotnio zdyskwalifikowany;

4) zmienił klub na klub, który zarejestrowany jest poza Powiatem Łowickim;

5) podpisał kontrakt zawodowy;

6) został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu.

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1.

§ 7. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona 
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane 
stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące.

§ 8. Zawodnik pobierający stypendium sportowe oraz wnioskodawca zobowiązani są niezwłocznie powiadomić 
Zarząd Powiatu Łowickiego o okolicznościach, o których mowa w § 5 i § 6 oraz § 7.

§ 9. Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez kluby sportowe, w których zawodnicy są zrzeszeni.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy: nazwa klubu sportowego, adres, telefon;

2) dane osobowe kandydata do stypendium: imię, nazwisko, adres zamieszkania;

3) informację dotyczącą wyników, o których mowa w § 2;

4) uzasadnienie wniosku.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 11. Do wniosku załącza się:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez zawodnika licencji lub dokumentu równorzędnego;

2) potwierdzenie przez właściwy Polski Związek Sportowy uzyskania wyniku sportowego uprawniającego do 
stypendium;

3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku stowarzyszeń kultury fizycznej i związków 
sportowych z datą sporządzenia nie późniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;

4) arkusz osobowy dla celów podatkowych -  wzór arkusza stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) oświadczenie zawodnika zobowiązujące do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Powiatu Łowickiego 
o wystąpieniu okoliczności wymienionych w § 5 i 6, które skutkują wstrzymaniem i pozbawieniem wypłacania 
stypendium -  wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wniosek podpisuje wnioskodawca i kandydat do stypendium lub jego przedstawiciel ustawowy.

§ 13. 1. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu w terminie do 15 stycznia 
roku następującego po roku kalendarzowym, w którym uzyskany został wynik sportowy uprawniający do 
otrzymania stypendium.

2. Weryfikacji wniosków pod względem formalnym dokonuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków formalnych określonych w § 10-12 wzywa się wnioskodawcę do 
usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem o treści ust. 4.

4. Wniosek, w którym braków formalnych nie usunięto w terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 14. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego w drodze uchwały.

§ 15. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

§ 16. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do wiadomości publicznej.
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§ 17. Wypłata przyznanych stypendiów dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem umowę 
stypendialną, określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymywania i pozbawienia przyznanego 
stypendium.

§ 18. Stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi w terminie do 
7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia jego 
wypłaty.

§ 19. Nagrody stanowią wyraz uznania władz samorządowych Powiatu Łowickiego dla środowisk sportowych, 
za ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łowickim.

§ 20. 1. Nagrody mogą być przyznawane tylko zawodnikom, którzy:

1) posiadają licencję zawodnika lub dokument równorzędny,

2) są członkami klubu sportowego z terenu Powiatu Łowickiego,

3) uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej 
sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.

2. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym 
uzyskany został wynik sportowy uprawniający do otrzymania nagrody.

3. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom za następujące osiągnięcia sportowe w systemie 
trzystopniowym:

1) Nagroda ł stopnia z tytułu zdobycia:

a) miejsca medalowego na Igrzyskach Olimpijskich,

b) miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata,

c) miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy;

2) Nagroda łł stopnia z tytułu zdobycia:

a) miejsca punktowanego na Igrzyskach Olimpijskich,

b) miejsca punktowanego na Mistrzostwach Świata,

c) miejsca medalowego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy,

d) miejsca medalowego na Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy;

3) Nagroda III stopnia z tytułu zdobycia:

a) miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski,

b) miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

§ 21. Nagrody pieniężne ustala się w następujących wysokościach:

a) nagroda I stopnia -  w wysokości do 4 000 zł brutto,

b) nagroda II stopnia -  w wysokości do 3 000 zł brutto,

c) nagroda III stopnia -  w wysokości do 2 000 zł brutto.

§ 22. Nagrody pieniężne za osiągnięcia w dyscyplinach zespołowych przyznawane są w wysokości 50% 
nagrody przyznanej za osiągnięcia indywidualne.

§23. l .Za osiągnięcia sportowe uzyskane wdanym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać jedną 
nagrodę.

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 20, 
przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.

§ 24. Wnioski o przyznanie nagrody składane są przez kluby sportowe, w których zawodnicy są zrzeszeni.

§ 25. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy: nazwę klubu sportowego, adres, telefon,
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2) dane osobowe kandydata do nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania,

3) informację dotyczącą wyników, o których mowa w § 20,

4) uzasadnienie wniosku.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 26. Do wniosku załącza się:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji przez zawodnika lub dokumentu równorzędnego.

2) potwierdzenie przez właściwy Polski Związek Sportowy uzyskania wyniku sportowego uprawniającego do
nagrody, j

fizycznej i związków3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku stowarzyszeń kultury
sportowych z datą sporządzenia nie późniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,

4) arkusz osobowy zawodnika dla celów podatkowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 27. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu klubu sportowego, 
a także kandydat do nagrody lub jego przedstawiciel ustawowy.

§ 28. 1. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu do dnia 15 stycznia roku 
następującego po roku kalendarzowym, w którym uzyskany został wynik sportowy uprawniający do otrzymania 
nagrody.

2. Weryfikacji wniosków pod względem formalnym dokonuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków formalnych wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 
7 dni z pouczeniem o treści ust. 4.

4. Wniosek, w którym braków formalnych nie usunięto w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 29. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego w formie uchwały.

§ 30. W przypadku, gdy osiągnięte wyniki sportowe, z uwagi na szczególnie wysoką rangę i stopień 
popularności zawodów, w znaczący sposób przyczyniają się do promocji kultury fizycznej oraz Powiatu 
Łowickiego, Zarząd Powiatu Łowickiego może z pominięciem trybu określonego w § 24, przyznać nagrodę w roku 
kalendarzowym, w którym uzyskany został wynik sportowy uprawniający do otrzymania nagrody. § 23 stosuje się 
odpowiednio.

§ 31. 1. Nagrody mogą również zostać przyznane trenerom lub instruktorom, którzy przyczynili się do 
osiągnięcia przez zawodników wysokiego wyniku sportowego.

2. Nagrody mogą być przyznane osobom, które posiadają aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 151 poz. 857, Nr 151 poz. 
1014) i spełniają łącznie następujące warunki:

1) prowadzą zajęcia z zawodnikami w klubie sportowym prowadzącym działalność na terenie Powiatu
Łowickiego,

2) szkoleni przez nich zawodnicy, w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub dyscyplinach 
objętych systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo 
Sportu, uzyskali wysoki wynik sportowy, o którym mowa w § 2 pkt 6.

§ 32. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym 
uzyskany został wynik sportowy uprawniający do otrzymania nagrody.

2. Nagrodę pieniężną ustala się w wysokości do 1 000 zł brutto.

§ 33. Za osiągnięcia sportowe uzyskane w danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną nagrodę.

§ 34. Wniosek o przyznanie nagrody składa klub sportowy, w którym trener lub instruktor prowadzi szkolenie.

§ 35. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy: nazwę klubu sportowego, adres, telefon,
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2) dane osobowe kandydata do nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania,

3) informację dotyczącą wyników, o których mowa w § 2 pkt 6,

4) uzasadnienie wniosku.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 36. Do wniosku załącza się kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia trenerskie lub 
instruktorskie oraz dokumenty, o których mowa w § 26 pkt 2 - 4 .

§ 37. Zapisy ujęte w § 27 - § 29 stosuje się odpowiednio.

§ 38. Informację o przyznanych nagrodach dla zawodników i trenerów lub instruktorów podaje się do 
wiadomości publicznej.

§ 39. W roku 2011 wnioski, o których mowa w § 13 i § 28 można składać do 15 marca 2011 roku.

§ 40. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Łowickiego Nr L/373/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie 
regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub 
krajowym oraz Uchwała Rady Powiatu Łowickiego Nr L/374/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie 
przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 42. Uchwała wchodzi wżycie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

P rz e w o d n i^ ™ ™  R aH v Powiatu
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/l 5/2011

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego/ nagrody dla zawodników/ nagrody dla trenerów lub 
instruktorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub

krajowym
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!, Dane wnioskodawcy/ nazwa klubu sportowego, adres, numer telefonu

2. Dane osobowe kandydata do stypendium sportowego/nagrody/imię, nazwisko, data urodzenia, 
adres zamieszkania, dyscyplina sportowa/

3. Informacj a o osiągnięciach sportowych:

4 .Uzasadnienie wniosku

/Podpis kandydata/
Podpisy wnioskodawców

W ymagane załączniki:

1) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez zawodnika licencji*,
2) potwierdzenie przez właściwy Polski Związek Sportowy, wymaganego wyniku sportowego,
3) arkusz osobowy dla celów podatkowych,
4) oświadczenie zawodnika zobowiązujące do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Powiatu 
Łowickiego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 5 i 6 uchwały,
5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

*w przypadku nagrody dla trenem lub instruktora dokument potwierdzający uprawnienia.

PRZEWODMuŻĄCY RADY

Marcin Kosiorek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/l 5/2011

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 26 stycznia 2011 r.

Arkusz osobowy dla celów podatkowych.

Dane osobowe:

Nazwisko........................

I Im ię........................ .

O bywatelstwo.....,.,.,.....

Data urodzenia..............

N IP....,,............ .......

Imię ojca.......................

................Nazwisko Rodowe.,

................II Imię.,

..M iejsce urodzenia,........ ...........

*««••*.,***+*Nr PESEL.......... .

............... ...... Imię matki.................. ....... .

M iejsce zam ieszkania:

Kod Pocztowy................... ....... ...........

Powiat.......... ..... .......................................

Nr domu........ .......................... ........ .

Urząd skarbowy (nazwa i adres).........

Rachunek butikowy zawoduika/trenera lub instruktora*

.. Miejscowość..... ......

.............. U lica...........

......... Nr mieszkania.

Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz, 926 z późn. zra.)

W przypadku zmiany którejkolwiek z wyżej wymienionych danych personalnych, w szczególności 
informacji dotyczących danych do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, zobowiązuję się 
do niezwłocznego poinformowania Zarządu Powiatu Łowickiego,

/Data i podpis/

*w przypadku posiadania przez zawodnika/ trenera lub instruktora rachunku bankowego
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr TII/15/2011

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 26 stycznia 2011 r.

Oświadczenie

Ja niżej p od pisany.................................ośw iadczam , że  w  przypadku otrzym ania stypendium

za w ysokie w yniki sportow e zobow iązuje się  do n iezw łocznego pow iadom ienia Zarządu 

Powiatu Ł ow ickiego o  w ystąpieniu okoliczn ości w  § 5 i 6  uchw ały.

/Dała i podpis zawodnika/

H BAD"/

ion?feMarcin Komor]
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