UCHWAŁA NR XXVI/216/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych
za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.
446 ) oraz art.. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2016 r. poz.176) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość
stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2. Celem ustanowienia stypendiów sportowych jest upowszechnianie i rozwój sportu poprzez osiąganie
wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
§ 3. 1 Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem przyznania stypendiów sportowych dla
osób fizycznych w kategorii juniorów, młodzieżowców i seniorów w dyscyplinach i konkurencjach sportowych :
1) za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostw Europy
– 700 zł;
2) za zdobycie złotego medalu Mistrzostw Polski – 500zł;
3) za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski – 400 zł;
4) za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski – 300 zł.
2. W przypadku spełnienia przez osobę fizyczną warunków do uzyskania więcej niż jednego stypendium za
osiągnięcia w sporcie, finansowanego z budżetu gminy, zawodnikowi przyznaje się jedno stypendium w wyższej
wysokości.
3. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe będzie określona corocznie w budżecie Gminy i
uzależniona będzie od możliwości budżetowych.
§ 4. 1. Wnioski o stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe należy składać do
Prezydenta Miasta Głogowa.
2. Wnioski o stypendia sportowe mogą składać w szczególności następujące podmioty :
1) kluby sportowe, które działają na terenie miasta Głogowa- dla zawodników zrzeszonych w tych klubach;
2) kluby sportowe , które nie działają na terenie miasta Głogowa – dla zawodników zrzeszonych w tych klubach i
mających miejsce zamieszkania na terenie miasta Głogowa;
3) osoby fizyczne zamieszkujące na terenie miasta Głogowa niezrzeszone w klubach sportowych spełniająca
kryteria § 3 ust.1.
3. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia w przypadku
ubiegania się o stypendium na okres od stycznia do grudnia roku następnego.
4. Wniosek o stypendium sportowe można złożyć w ciągu roku, zgodnie z cyklicznością zawodów a jego
pozytywne rozpatrzenie będzie uzależnione od możliwości budżetowych.
§ 5. 1. Stypendia sportowe są udzielone w formie okresowych świadczeń pieniężnych.
2. Stypendium będzie przekazywane miesięcznie z dołu na konto bankowe wskazane przez stypendystę w
danych osobowych do podatku i ubezpieczeń społecznych.
§ 6. Pozbawienie stypendium sportowego może nastąpić na pisemny wniosek klubu lub osoby otrzymującej
stypendium sportowe wraz z uzasadnieniem, jeżeli osoba fizyczna nie przestrzega postanowień niniejszej uchwały
oraz :
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1) zaniedbuje obowiązki prawidłowej realizacji szkolenia;
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez władze macierzystego klubu sportowego lub związek sportowy;
3) zaprzestał uprawienia sportu;
4) rażąco naruszył przepisy prawa;
5) naruszył normy etyczno-moralne.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LIV/462/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE
Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu wystąpiła do Rady Miejskiej w Głogowie z wnioskiem o zmianę
uchwały Nr LIV/462/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych (Dz.
Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r. 235.3964) w części dotyczącej przepisów:
- § 4 ust.2 i ust.3 uchwały w zakresie, w jakim kompetencje do ustalenia wysokości stypendium
sportowego powierzają Prezydentowi Miasta Głogowa,
- § 5 ust. 6 w zakresie, w jakim wypłacanie stypendium sportowego uzależniają od zawarcia umowy
cywilnoprawnej,
jako sprzecznych z art.31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
W związku z powyższym stanowiskiem Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, organ uchwałodawczy,
jakim jest Rada Miejska w Głogowie winien dokonać zmiany uchwały uwzględniając uwagi wnioskodawcy.
Zgodnie z wykładnią zawartą w cytowanym powyżej stanowisku w uchwale Nr LIV/462/2010 Rady
Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z
2010 r. 235.3964) stwierdzono naruszenie art.31 ustawy o sporcie, polegające na przyjęciu przepisów § 4
ust.2 i 3 oraz § 5 ust. 6 w zakresie przekroczenia upoważnienia ustawowego. Z przepisu tego wynika, iż
kompetencje do ustalenia wysokości stypendium sportowego przysługuje wyłącznie radzie gminy. Rada
gminy, zgodnie z upoważnieniem ustawowym miała również obowiązek ustalić nie tylko zasady w oparciu,
o które przyznaje się stypendia sportowe, ale również określić wysokość stypendium sportowego i nie
mogła scedować swych uprawnień w tym zakresie
na inny organ, w tym przypadku Prezydenta Miasta
Głogowa.
Podobnie, sprzeczny z normą kompetencyjną ustawy jest przepis § 5 ust. 6 uchwały Nr LIV/462/2010
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, dotyczący
wypłacania stypendium sportowego na podstawie zawartej umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Głogowa
a sportowcem. Taka regulacja również nie jest zgodna z przepisami zawartymi w ustawie.
Przyjęcie w/w uchwały, wynika, zatem z konieczności dokonania zmian w przepisach określających
możliwości fundowania stypendiów sportowych, jako istotnego elementu warunków rozwoju sportu w
Gminie Miejskiej Głogów, usunięcia wad prawnych w tym zakresie oraz dostosowania ich do
obowiązującego stanu prawnego.
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