UCHWAŁA NR XIII/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1468 z późn. zm.)
Rada Miejska w Libiążu uchwala:
§ 1. Określa się Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, jak w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie:
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Libiiążu
Bogumiła Latko
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Załącznik do Uchwały
Nr XIII/103/2019
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 22.11.2019 r.
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Przepisy ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, tryb przyznawania, wypłacania, wstrzymywania lub cofnięcia
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunki i tryb
przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na
rzecz sportu.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) zawodniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, zrzeszoną i trenującą w klubie sportowym lub
niezrzeszoną, ale posiadającą licencję zawodnika;
2) trenerze – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć
sportowych w klubie sportowym;
3) działaczu – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą członkiem zarządu klubu sportowego;
4) właściwy polski związek sportowy – rozumie się przez to polski związek sportowy wymieniony
w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
DZIAŁ I: STYPENDIA SPORTOWE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§2
1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników wysokiego
poziomu sportowego i uzyskanych osiągnięć w sporcie oraz formą wsparcia dla podniesienia poziomu
wyszkolenia sportowego.
2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w zawodach organizowanych przez MKOl,
światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez właściwe polskie związki sportowe.
3. Przez wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - należy
rozumieć uzyskanie co najmniej jednego z niżej wymienionych osiągnięć:
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich;
2) udział w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy; pod
warunkiem uzyskania kwalifikacji związkowych lub zakwalifikowaniu się w zawodach
eliminacyjnych;
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3) zajęcie od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy;
4) otrzymanie

powołania do kadry narodowej

i reprezentowanie

kraju w rywalizacji

międzynarodowej.
4. Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
5. Wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych jest uzależniona od
wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Libiąż.
Rozdział II
Tryb przyznawania, wypłacania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium sportowego.
§3
1. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz Libiąża po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Libiążu.
2. Warunkiem przyznania stypendium sportowego jest uzyskanie przez zawodnika wysokich wyników
sportowych, o których mowa w § 2 ust. 3 w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
3. Przy określeniu wysokości stypendium sportowego bierze się pod uwagę poziom uprawianej dyscypliny
sportu.
4. O stypendia sportowe mogą ubiegać się zawodnicy będący mieszkańcami Gminy Libiąż.
5. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi od 13 roku życia do ukończenia 23 roku życia.
6. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego Burmistrz Libiąża podejmuje w drodze zarządzenia.
7. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Wniosek o stypendium sportowe składa się na formularzu określonym zarządzeniem Burmistrza
Libiąża.
9. Wniosek o stypendium sportowe składa pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy/opiekun
prawny małoletniego zawodnika.
10. Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć program szkolenia zawierający plan
treningów oraz startów zawodnika realizowanych w trakcie pobierania stypendium, sporządzony przez
trenera prowadzącego szkolenie i zatwierdzony przez klub.
11. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie
Miejskim w Libiążu, w terminie od 2 do 20 stycznia w danym roku kalendarzowym.
12. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
1) nieusunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia,
2) złożenia wniosku w terminie innym niż wymienionym w ust. 11.
13. Maksymalna wysokość przyznanego stypendium sportowego wynosi do 1 000,00 zł miesięcznie.
14. Za to samo osiągnięcie stypendium sportowe można otrzymać tylko jeden raz.
15. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania stypendium sportowego.

Id: HWWQG-MYSGP-ZWKUT-UKATV-PXSNZ. Podpisany

Strona 3

§4
1. Burmistrz zawiera ze stypendystą umowę o stypendium.
2. Zawodnik zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi Libiąża sprawozdanie z realizacji programu
szkolenia – potwierdzone przez trenera oraz klub – na 7 dni przed wypłatą kolejnej raty stypendium.
3. Nie składanie sprawozdania w terminie skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się
w kolejnym roku o przyznanie stypendium sportowego.
4. Wzór sprawozdania określony zostanie zarządzeniem Burmistrza Libiąża.
§5
1. Burmistrz Libiąża wstrzymuje stypendium, jeżeli:
1) zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia,
2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego
związku sportowego lub przez klub sportowy,
3) zawodnik nie przedłożył sprawozdania z realizacji programu szkolenia.
2. Wstrzymanie stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania
okoliczności, o których mowa w ust.1.
3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz Libiąża powiadamia zawodnika i klub sportowy.
4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.
§6
1. Burmistrz Libiąża cofa stypendium, jeżeli zawodnik:
a) zaprzestał realizacji programu szkolenia,
b) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
c) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
d) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
e) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym
orzeczeniem sądu;
f) dwukrotnie nie przedłoży sprawozdania z realizacji programu szkolenia zawodnika.
2. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania
okoliczności, o których mowa w ust.1.
3. W przypadku czasowego zaprzestania uprawiania sportu przez zawodnika z przyczyn zdrowotnych
stwierdzonych przez lekarza, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
w wysokościach:
a) za pierwszy miesiąc 100 %;
b) za drugi miesiąc 75 %;
c) za trzeci miesiąc 50 %.
4. O cofnięciu stypendium Burmistrz Libiąża powiadamia wnioskodawcę i klub sportowy.
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§7
1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek Urzędu
Miejskiego w Libiążu wskazany przez Burmistrza.
DZIAŁ II: NAGRODY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§8
1. Nagroda jest wyrazem uznania dla zawodników i trenerów oraz formą wsparcia dla podniesienia
poziomu wyszkolenia sportowego.
2. Nagrody sportowe mogą być przyznawane dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym organizowanym przez MKOl, światowe
i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez właściwy polski związek sportowy.
3. Przez wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – należy
rozumieć uzyskanie co najmniej jednego z niżej wymienionych osiągnięć:
1) określone w § 2 ust. 3;
2) udział w finale Mistrzostw Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, jeżeli udział
w finale poprzedzały zawody eliminacyjne lub zawodnik uzyskał kwalifikację związkową;
3) zajęcie od I do III miejsca w Pucharze Polski;
4) w grach zespołowych – udział w finale ogólnopolskim zawodów rangi krajowej, jeżeli udział
w finale poprzedzały zawody eliminacyjne;
5) wywalczenie awansu do wyższej klasy rozgrywkowej w seniorskich rozgrywkach ligowych
organizowanych przez właściwy ogólnopolski związek sportowy.
4. Zawodnikom drużyn seniorskich w grach zespołowych, szczególnie wyróżniającym się na tle drużyny,
Burmistrz Libiąża może przyznać nagrodę.
5. Nagrody sportowe mogą być przyznawane dla trenerów, których zawodnicy osiągają wysokie wyniki
sportowe określone w § 2 ust. 3 oraz w § 8 ust. 3.
6. Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym. W przypadku gier zespołowych nagrody
przyznaje się zawodnikom indywidualnie na podstawie uzasadnienia do wniosku.
7. Nagrody przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Gminy Libiąż.
8. Wysokość przyznanej nagrody Burmistrza nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 zł brutto.
Rozdział II
Tryb przyznawania nagród
§9
1. Nagrody przyznaje Burmistrz Libiąża po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Libiążu.
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2. Decyzję o przyznaniu nagrody Burmistrz Libiąża podejmuje w drodze zarządzenia.
3. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Wniosek o przyznanie nagrody składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Libiążu na
formularzu określonym zarządzeniem Burmistrza Libiąża.
5. O nagrody sportowe mogą ubiegać się:
1)

zawodnicy będący mieszkańcami Gminy Libiąż;

2)

zawodnicy niezrzeszeni będących mieszkańcami Gminy Libiąż;

3)

trenerzy.

6. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika składa:
1)

w dyscyplinach indywidualnych – klub sportowy, pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel
ustawowy/opiekun prawny małoletniego zawodnik;

2)

w grach zespołowych – klub sportowy.

7. Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera składa klub sportowy.
8. Wniosek składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Libiążu, w terminie od 2 do 20
stycznia za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku.
9. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
1)

nieusunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia,

2)

złożenia wniosku w terminie innym niż wymienionym w ust. 8.

10. Za to samo osiągnięcie nagrodę można otrzymać tylko jeden raz.
11. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania nagrody.
DZIAŁ III: WYRÓŻNIENIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 10
1. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych i sponsorów.
2. Wyróżnienia sportowe dla zawodników mogą być przyznawane za następujące osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym organizowanym przez światowe i międzynarodowe
federacje sportowe oraz przez właściwy polski związek sportowy:
1) udział w półfinale Mistrzostw Polski, jeżeli udział w półfinale poprzedzały zawody eliminacyjne
lub zawodnik uzyskał kwalifikację związkową;
2) udział w finale Pucharu Polski, jeżeli udział w finale poprzedzały zawody eliminacyjne lub
zawodnik uzyskał kwalifikację związkową;
3) udział w finale zawodów rangi krajowej lub międzynarodowej, jeżeli udział w finale poprzedzały
zawody eliminacyjne;
4) w grach zespołowych – zajęcie od I do III miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim, jeżeli
udział w finale poprzedzały zawody eliminacyjne.
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3. Wyróżnienia sportowe mogą być przyznawane dla trenerów, których zawodnicy osiągają wysokie
wyniki sportowe określone w § 10 ust. 2.
4. Wyróżnienia sportowe mogą być przyznawane dla działaczy i sponsorów klubów sportowych, które
działają na terenie Gminy Libiąż.
5. Wyróżnienie przyznawane jest w formie: pucharu, dyplomu, medalu, okolicznościowej statuetki, listu
gratulacyjnego, itp.
Rozdział II
Tryb przyznawania wyróżnień
§ 11
1. Wyróżnienie przyznaje Burmistrz Libiąża po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Libiążu.
2. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia Burmistrz Libiąża podejmuje w drodze zarządzenia.
3. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Wniosek o przyznanie wyróżnienia składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim
w Libiążu w terminie od 2 do 20 stycznia na formularzu określonym zarządzeniem Burmistrza Libiąża
za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku.
5. O wyróżnienia sportowe mogą ubiegać się:
1)

zawodnicy będący mieszkańcami Gminy Libiąż;

2)

zawodnicy niezrzeszeni będących mieszkańcami Gminy Libiąż;

3)

trenerzy;

4)

działacze klubów sportowych, które działają na terenie Gminy Libiąż;

5)

sponsorzy wspierający kluby sportowe, które działają na terenie Gminy Libiąż.

6. Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla zawodnika składa:
1)

klub sportowy;

2) pełnoletni zawodnik;
3) przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego zawodnika.
7. Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla trenera, działacza lub sponsora składa klub sportowy.
8. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
1) nieusunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia,
2) złożenia wniosku w terminie innym niż wymienionym w ust. 4.
9. Za to samo osiągnięcie wyróżnienie można otrzymać tylko jeden raz.
10. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania wyróżnienia.
§ 12
1. Szczególną formą uznania za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Libiąż jest
wyróżnienie w postaci medalu „Zasłużony dla sportu w Gminie Libiąż”.
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2. Wniosek w sprawie wyróżnienia wymienionego w ust. 1 może składać klub sportowy.
3. Burmistrz Libiąża może przyznać wyróżnienie wymienione ust. 1 z inicjatywy własnej.
4. Wzór medalu określi Burmistrz Libiąża w drodze zarządzenia.
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