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UCHWAŁA NR LXVI/93/2014
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 715) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych dla zawodników klubów sportowych, biorących udział w rozgrywkach, o których mowa w § 2.
§ 2. 1. Za osiągnięte wyniki sportowe zawodnicy reprezentujący miasto Żagań w oficjalnych rozgrywkach
ligowych w grach zespołowych, prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe, mogą otrzymywać
stypendia sportowe dwóch rodzajów:
1) w przypadku dyscyplin sportowych o zasięgu ogólnopolskim takich jak: piłka siatkowa, piłka koszykowa,
piłka ręczna – dla klas rozgrywkowych: II liga, I liga, ekstraklasa;
2) w przypadku dyscypliny sportowej: piłka nożna – dla klasy rozgrywkowej: klasa okręgowa.
2. Przez osiągnięty wynik sportowy należy rozumieć zakwalifikowanie się do kadry pierwszego zespołu
i reprezentowanie miasta Żagań w rozgrywkach, o których mowa w ust. 1.
3. Udział klubów sportowych w rozgrywkach, o których mowa w ust. 1, służy rozwojowi sportu w mieście
Żagań.
§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych zawodnikom należy składać w Urzędzie Miasta
Żagań w następujących terminach:
1) za okres miesięczny – wniosek należy złożyć do końca danego miesiąca, za który stypendium jest
wnioskowane;
2) za okres dłuższy niż jeden miesiąc – wniosek złożyć należy do końca pierwszego miesiąca danego okresu,
za który stypendium jest wnioskowane.
2. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych zawodnikom mogą składać wyłącznie kluby sportowe na
wzorze wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Do każdego wniosku należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących;
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do kadry pierwszego zespołu;
3) dokument potwierdzający zgłoszenie zawodnika do rozgrywek lub zawodów;
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4) uchwałę zarządu podmiotu składającego wniosek w sprawie wytypowania zawodników do stypendiów
sportowych wraz z proponowaną kwotą stypendium dla poszczególnego zawodnika – dotyczy stypendiów,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
5) uchwałę zarządu podmiotu składającego wniosek w sprawie wytypowania zawodników do stypendiów
sportowych – dotyczy stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
6) regulamin, podjęty uchwałą zarządu podmiotu składającego wniosek, w sprawie wytypowania zawodników
do stypendiów sportowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta Żagań, określający m.in. kryteria, na
podstawie których klub sportowy typuje zawodników do stypendiów sportowych, w tym w szczególności:
systematyczny udział zawodnika w treningach sportowych, czynny udział zawodnika w meczach oraz
przestrzeganie przez zawodnika obowiązujących norm społecznych;
7) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych i ubezpieczeniowych oraz nr rachunku bankowego, na
który należy przekazać stypendium sportowe;
8) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta Żagań o okolicznościach
skutkujących pozbawieniem stypendium sportowego.
4. W przypadku, gdy kolejne wnioski o przyznanie stypendiów składane są na tych samych zawodników
klub sportowy nie ma obowiązku składać dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1, 2, 3, 6, 7 jeśli stan
faktyczny nie uległ zmianie. Wówczas klub sportowy składa oświadczenie, iż stan faktyczny przez dany okres
czasu nie uległ zmianie.
§ 4. 1. Stypendium sportowe przyznaje i pozbawia Burmistrz Miasta Żagań po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej, powołanej przez Burmistrza Miasta Żagań w drodze zarządzenia.
2. Protokół z prac Komisji Stypendialnej podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Żagań i zostaje
przekazany w formie informacji do Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miasta
Żagań.
3. Stypendia sportowe przyznawane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy zawodnikiem,
a Burmistrzem Miasta Żagań na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w danym roku budżetowym.
4. Stypendia sportowe wypłacane są w okresach miesięcznych, do 15-go dnia następnego miesiąca za
miesiąc ubiegły przelewem na wskazane konto, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Stypendia sportowe za miesiąc grudzień przekazywane będą do 31 grudnia danego roku.
6. Wysokość przyznanych stypendiów sportowych uzależniona będzie każdorazowo od wielkości środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Żagań z tym, że:
1) w przypadku stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - kwota stypendium sportowego dla danego
zawodnika w danym miesiącu wynosi od 100 złotych netto do 2530 złotych netto;
2) w przypadku stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - kwota stypendium sportowego dla danego
zawodnika w danym miesiącu wynosi 150 złotych netto, z zastrzeżeniem pkt 3 i pkt 4;
3) w przypadku stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - w miesiącu październiku 2014 r. kwota
stypendium sportowego dla danego zawodnika wynosi 450 złotych netto, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) w przypadku stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - w przypadku zawodnika, gdzie będą
odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, kwota stypendium może
wzrosnąć do 1 zł netto.
7. Maksymalna miesięczna liczba zawodników w zespole w danych dyscyplinach sportu, która może
uzyskać stypendium wynosi:
1) piłka nożna – 22 osoby,
2) piłka siatkowa – 14 osób,
3) piłka koszykowa – 12 osób,
4) piłka ręczna – 14 osób.
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8. W przypadku dyscypliny sportu w grach zespołowych, nie wskazanej w ust. 7, ilość zawodników oraz
wysokość stypendium określa Burmistrz Miasta Żagań, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, o której
mowa w ust. 1.
§ 5. 1. Burmistrz Miasta Żagań, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 4 ust. 1,
pozbawia zawodnika stypendium sportowego w przypadku:
1) pisemnego wystąpienia klubu sportowego o pozbawienie stypendium sportowego danego zawodnika oraz
uchwałę zarządu klubu sportowego w przedmiotowej sprawie;
2) zawieszenia w prawach zawodnika przez władze macierzystego klubu sportowego;
3) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia;
4) zmiany przynależności klubowej (poza żagańską) przez zawodnika;
5) zaprzestania uprawiania sportu przez zawodnika;
6) naruszenia norm etyczno-moralnych przez zawodnika;
7) popełnienia przestępstwa przez zawodnika;
8) podejmowania przez zawodnika działań szkodzących dobremu imieniu miasta lub macierzystego klubu
sportowego;
9) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez macierzysty klub lub właściwy związek sportowy.
2. W przypadku pozbawienia zawodnika stypendium sportowego, stypendium przysługuje do dnia
pozbawienia zawodnika tego stypendium.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/5/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Żagań
Tomasz Kwarciński
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Załącznik
do Uchwały Nr LXVI/93/2014
Rady Miasta Żagań
z dnia 10 września 2014 r.

