UCHWAŁA NR XVII/120/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników
i trenerów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, z 2005 roku Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857, Nr 151, poz.1014, z 2011 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1016) Rada
Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 4 listopada 2011 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA
I POZBAWIANIA ORAZ RODZAJE I WYSOKOŚCI STYPENDIÓW SPORTOWYCH ORAZ NAGRÓD
SPORTOWYCH I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW I TRENERÓW
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Stypendia sportowe dla zawodników oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, finansowane są z budżetu Gminy Miasta Łowicza z działu kultura fizyczna
i sport.
2. Liczba i wysokość przyznanych w danym roku budżetowym stypendiów, nagród i wyróżnień nie może
przekroczyć kwoty zagwarantowanej na ten cel w budżecie Gminy Miasta Łowicza.
3. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w zakresie ubiegania się o przyznanie przewidzianego
w nim stypendium, nagrody czy wyróżnienia, nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników, trenerów
i działaczy sportowych ani zobowiązań organów Gminy Miasta Łowicza do ich przyznania tym osobom.
4. Zapisy ust. 3, nie zwalniają Burmistrza Miasta Łowicza z obowiązku wypłaty przyznanych już stypendiów
i nagród oraz obowiązku udzielenia przyznanych już wyróżnień.
5. Przesłanki przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień, obejmujące udział i osiągnięcia zawodników
w różnego rodzaju igrzyskach i zawodach, mają odpowiednie zastosowanie do zawodników niepełnosprawnych,
biorących udział w igrzyskach i zawodach o równorzędnym charakterze.
6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) budżecie - należy przez to rozumieć budżet Gminy Miasta Łowicza, uchwalony przez Radę Miejską
w Łowiczu na dany rok budżetowy;
2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Łowicza;
3) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Łowicza;
4) zawodniku - należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Miasta Łowicza, który uprawia określoną dyscyplinę
sportu w ramach klubu sportowego;
5) trenerze - należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Miasto Łowicz, która posiada tytuł zawodowy trenera
lub instruktora sportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium sportowe przyznane w oparciu o postanowienia niniejszego
Regulaminu;
7) klubie sportowym - należy przez to rozumieć klub sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie;
8) komisji - należy przez to rozumieć komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza, której zadaniem będzie
rozpatrzenie złożonych wniosków o stypendia sportowe, wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień
zawodnikom i trenerom.
Rozdział 2.
Stypendia sportowe
§ 2. 1. Stypendia sportowe przyznawane są zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe indywidualnie
albo zespołowo we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące warunki:
1) jest członkiem klubu sportowego działającego na terenie Gminy Miasta Łowicza;
2) w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył 25 lat;
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3) jest objęty programem szkolenia;
4) nie otrzymuje wynagrodzenia za uprawianie sportu;
5) posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Łowicz;
6) uprawia dyscyplinę olimpijską, szachy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski
Związek Sportowy lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
prowadzonym przez Ministerstwo Sportu organizowanych w formie Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz
Ogólnopolskiej Gimnazjady, Ogólnopolskiej Licealiady organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy
i zajął miejsca od I do III;
7) lub brał udział w Igrzyskach Olimpijskich bądź zajął miejsca:
a) od I do VIII w Mistrzostwach Świata,
b) od I do VII w Mistrzostwach Europy,
c) od I do VI w Mistrzostwach Polski,
d) w grach zespołowych związanych z udziałem w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach
rozgrywkowych pod warunkiem, że nies jest to najniższy poziom rozgrywek dla nie więcej niż trzech
zawodników którzy szczególnie wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do osiągnięcia wysokiego
wyniku sportowego lub jest członkiem kadry Polski lub Województwa,
e) bierze udział w grach zespołowych i jest członkiem kadry Polski lub Województwa.
§ 3. 1. Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek:
1) klubu sportowego działającego na terenie gminy, którego zawodnik jest członkiem;
2) Dyrektora szkoły;
3) Rektora uczelni wyższej;
4) Zawodnika lub jego opiekuna prawnego.
2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Burmistrza, w terminie:
1) do 30 września każdego roku;
2) w przypadku gier zespołowych do 31 sierpnia każdego roku;
3) do 20 stycznia 2012 roku za rok 2011.
3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi w drodze zarządzenia Burmistrz i powinien zawierać
następujące informacje oraz załączniki:
1) dane osobowe zawodnika na rzecz którego składany jest wniosek;
2) dane o osiągnięciach zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie stypendium wraz z potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem dokumentami potwierdzającymi ten wynik;
3) poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz uprawianej
w tym klubie dyscyplinie sportu oraz oświadczenie zawodnika o miejscu zameldowania stałego;
4) zobowiązanie klubu do informowania o zaistniałych okolicznościach prowadzących do cofnięcia lub
wstrzymania stypendium;
5) zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub
Okręgowy Związek Sportowy;
6) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt;
7) program szkolenia;
8) oświadczenie zawodnika o niepobieraniu innego stypendium sportowego i nieotrzymywaniu wynagrodzenia za
uprawianie sportu;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
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10) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych.
5. Burmistrz w celu rozpatrzenia wniosków powołuje zarządzeniem komisję, w składzie:
1) trzy osoby wskazane przez Burmistrza;
2) dwie osoby wskazane przez Radę Miejską w Łowiczu.
6. W celu zachowania obiektywizmu podczas obrad komisji, jej członkami nie mogą być osoby, które są
członkami lub zawodnikami klubów sportowych działających na terenie gminy.
§ 4. Do zadań komisji należy:
1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków;
2) sporządzenie protokołu z obrad komisji;
3) przedłożenie propozycji ilości i wysokości stypendiów Burmistrzowi.
§ 5. 1. Posiedzenie komisji powinno się odbyć i zakończyć najpóźniej w ciągu 30 dni po upływie terminu
składania wniosków.
2. Prace komisji stypendialnej prowadzone są, jeśli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej
członków.
3. Z posiedzenia prac komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) termin i miejsce rozpatrzenia wniosków;
2) imiona i nazwiska członków komisji stypendialnej;
3) liczbę zgłoszonych wniosków;
4) wnioski spełniające wymogi formalne;
5) uzasadnienie odrzucenia wniosków nie spełniających wymogów formalnych;
6) wykaz wniosków wybranych przez komisję z podaniem proponowanej do przyznania wysokości stypendium,
z uwzględnieniem środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok;
7) ewentualne uwagi członków komisji;
8) podpisy członków komisji.
4. Wszystkie dokumenty sporządzone przez komisję, w trakcie jej obrad, stanowią załączniki do protokołu.
§ 6. 1. Komisja podczas swoich prac w pierwszej kolejności sprawdza, czy wniosek spełnia wymogi formalne,
czy złożony został przez uprawniony podmiot, czy został złożony w terminie oraz czy z wniosku i załączonych do
niego dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w § 2 i § 3.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni
od dnia powiadomienia.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) wycofania go przez wnioskodawcę;
2) rezygnacji kandydata;
3) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.
4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków i przedstawia propozycje wysokości stypendium oraz
okresu na jaki zostanie przyznane stypendium dla poszczególnych zawodników, w oparciu o zapisy § 8 ust. 3.
5. Po zakończeniu prac protokół wraz z załącznikami, komisja niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi.
§ 7. 1. Ostatecznego rozstrzygnięcia, w tym wysokości i okresu przyznania stypendiów, dokonuje Burmistrz po
zapoznaniu się z protokołem i załącznikami.
2. Informację o przyznanych stypendiach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
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§ 8. 1. Stypendium przyznawane jest w formie decyzji na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12
miesięcy.
2. Wysokość przyznanego miesięcznego stypendium nie może być niższa od 100 złotych i nie może
przekroczyć kwoty 3.000 złotych.
3. Stypendia przyznawane są miesięcznie, w następującej wysokości:
1) za zajęcie od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub ustanowienie rekordu świata - od 1.500 złotych
do 3.000 złotych;
2) za zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata seniorów, ustanowienie rekordu Europy lub udział
w Igrzyskach Olimpijskich - od 1.000 złotych do 2.500 złotych;
3) za zajęcie od I do VII miejsca w Mistrzostwach Europy seniorów lub ustanowienie rekordu Polski - od 800
złotych do 2.000 złotych;
4) za zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata oraz od I do VII miejsca w Mistrzostwach Europy
juniorów, młodzieżowców i niższych kategorii wiekowych lub ustanowienie rekordu świata, rekordu Europy od 500 złotych do 1.500 złotych;
5) za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski seniorów - od 500 złotych do 1.000 złotych;
6) za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów, młodzieżowców lub ustanowienie rekordu
Polski - od 100 złotych do 800 złotych;
7) za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski młodzików i niższych kategorii wiekowych lub
ustanowienie rekordu Polski - od 100 złotych do 500 złotych;
8) za zajęcie od I do III miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz Ogólnopolskiej Gimnazjady,
Ogólnopolskiej Licealiady od 100 zł do 300 zł;
9) w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach rozgrywkowych
- od 100 złotych do 1.000 złotych dla nie więcej niż trzech zawodników którzy szczególnie wyróżnili się
w zespole lub przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego lub członka kadry Polski lub
Województwa;
10) w grach zespołowych od 100 złotych do 1.000 złotych dla członka kadry Polski lub Województwa.
4. Stypendia wypłacane są na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a stypendystą comiesięcznie na
wskazane przez zawodnika konto bankowe po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych - na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.
5. Stypendysta, który otrzyma stypendium jest zobowiązany do przedstawienia udokumentowanego
sprawozdania opisowego ze swoich osiągnięć za okres pobierania stypendium w terminie do dnia 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego.
§ 9. 1. Burmistrz wstrzymuje wypłacanie stypendium, w przypadku:
1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia;
2) przerwania przez zawodnika nauki, jeśli jest objęty obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki;
3) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski lub okręgowy związek sportowy oraz macierzysty klub sportowy;
4) naruszenia przepisów antydopingowych.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
3. Za okres, za który wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.
4. Burmistrz pozbawia stypendium w przypadku, gdy zawodnik:
1) zaprzestał uprawiania sportu;
2) przestał spełniać warunki wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1-5 uchwały;
3) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
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5. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona
wydanym orzeczeniem lekarskim przez Przychodnię Medycyny Sportowej, może być wypłacane stypendium przez
okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy.
§ 10. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty
doręczenia pisemnego żądania Burmistrza.
3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym zgodnie z ust. 2 zawodnik zobowiązany
jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.
Rozdział 3.
Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów
§ 11. 1. Zawodnikom stale zameldowanym na terenie Gminy Miasta Łowicza będących członkami klubu
sportowego osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz
trenerom, których zawodnicy osiągają wysokie wyniki sportowe, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
2. Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów przyznaje się raz w roku na podsumowaniu osiągnięć
sportowych w gminie, czyli tzw. Gali Sportu.
3. W przypadku osiągnięcia znaczących sukcesów na arenie międzynarodowej, o których mowa w § 2 ust.
2 pkt 7 lit. a,b i c nagrooda może być przyznana w innym terminie.
§ 12. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki
sportowe, może wystąpić:
1) klub sportowy;
2) właściwy polski lub okręgowy związek sportowy;
3) Dyrektor szkoły lub Rektor uczelni wyższej.
2. Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów składa się do Burmistrza w terminie:
1) do dnia 30 września każdego roku;
2) do 20 stycznia 2012 roku za rok 2011.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określi w drodze zarządzenia Burmistrz i powinien
zawierać informacje oraz załączniki:
1) nazwę organu zgłaszającego;
2) nazwa wnioskowanej formy - nagroda/wyróżnienie;
3) dane osobowe zawodnika/trenera;
4) opis osiągnięć sportowych zawodnika/trenera;
5) załączony dokument/dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika/trenera;
6) potwierdzenie klubu sportowego, że zawodnik reprezentuje jego barwy;
7) w przypadku wniosku dla trenera potwierdzenie o pracy z zawodnikiem/zawodnikami w klubie sportowym;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9) oświadczenie zawodnika/trenera do celów podatkowych.
§ 13. 1. Wnioski o nagrody i wyróżnienia rozpatruje komisja, o której mowa § 3 ust. 5 i 6.
2. Do przyznawania nagród i wyróżnień odpowiednie zastosowanie mają § 4-7.
§ 14. 1. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom, w formie pieniężnej, w następującej wysokości:
1) za zajęcie od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub ustanowienie rekordu Świata - do 30.000
złotych;
2) za zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata - do 10.000 złotych;
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3) za zajęcie od I do VII miejsca w Mistrzostwach Europy lub ustanowienie rekordu Europy - do 5.000 złotych;
4) za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski lub ustanowienie rekordu Polski - do 3.000 złotych;
5) za zajęcie od I do III miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz Ogólnopolskiej Gimnazjady,
Ogólnopolskiej Licealiady prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz innych zawodów sportowych,
organizowanych przez Polski Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenia
lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu - do 1.500 zł;
6) w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach rozgrywkowych
- do 1.500 złotych dla nie więcej niż trzech zawodników którzy szczególnie wyróżnili się w zespole lub
przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego lub członka kadry Polski lub Województwa.
2. Przyznana zawodnikowi nagroda wypłacana jest na wskazane przez zawodnika konto bankowe, po
potrąceniu należnego podatku od osób fizycznych.
3. Nagrodę przyznaje się w formie decyzji.
§ 15. 1. Nagroda może być przyznana trenerowi, który pracuje z zawodnikiem/zawodnikami w klubie
sportowym.
2. Nagrodę przyznaje się w formie pieniężnej w wysokości od 1.000 do 5.000 złotych, jeżeli trener przyczynił
się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodnika/zawodników, o których mowa w § 14 ust. 1.
3. Przyznana trenerowi nagroda wypłacana jest na wskazane przez trenera konto bankowe, po potrąceniu
należnego podatku od osób fizycznych.
4. Nagrodę przyznaje się w formie decyzji.
§ 16. 1. Wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom w formie pucharów, dyplomów i nagród
rzeczowych do 1.000 zł.
2. Wyróżnienie może być przyznane zawodnikowi, który nie otrzymał stypendium lub nagrody i spełnia co
najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
1) uczestniczył we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;
2) uzyskał certyfikat I klasy sportowej;
3) został powołany do kadry zawodników, co najmniej wojewódzkiej, osiągnął w grach zespołowych miejsca od
I do III w swojej lidze.
3. Wyróżnienie może być przyznane trenerowi, który nie otrzymał nagrody, pracuje w klubie sportowym na
terenie gminy i przyczynił się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodnika/zawodników, o których mowa
w ust. 2.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Przyznanie zawodnikowi stypendium sportowego, wyklucza przyznanie mu nagrody lub wyróżnienia.
2. Przyznanie zawodnikowi stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia, nie stanowi podstawy do
roszczeń o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera.
3. Przyznanie trenerowi nagrody lub wyróżnienia nie stanowi podstawy do roszczeń zawodnika o przyznanie
mu stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia.
§ 18. 1. Osoby pobierające stypendia sportowe na mocy niniejszej uchwały, są stypendystami sportowymi
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Okres pobierania stypendium przez osoby, o których mowa w ust. 1, zalicza się do okresu zatrudnienia, od
którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Podstawę do zaliczenia okresu pobierania stypendium sportowego do okresu zatrudnienia, stanowi
zaświadczenie wydane przez Burmistrza, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.
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