UCHWAŁA NR XXXV/28/17
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki
sportowe lub działalność sportową
Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176, 1170, 1171 i 1321 oraz z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub
działalność sportową.
§ 2. Dyscyplinami sportowymi o szczególnym znaczeniu dla gminy-miasta Grudziądz są:
1) tenis stołowy;
2) piłka ręczna;
3) kolarstwo;
4) lekka atletyka;
5) podnoszenie ciężarów;
6) wioślarstwo;
7) pływanie;
8) boks;
9) szachy;
10) judo;
11) piłka koszykowa;
12) żużel;
13) piłka nożna;
14) piłka siatkowa;
15) jeździectwo;
16) żeglarstwo.
Rozdział 2
Stypendium sportowe
§ 3. Stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami”, mają na celu wspieranie rozwoju osób
fizycznych szczególnie uzdolnionych sportowo.
§ 4. Stypendium otrzymuje osoba fizyczna (zawodnik), która spełnia następujące warunki:
1) mieszka na terenie gminy-miasta Grudziądz lub jest zawodnikiem klubu sportowego
mającego siedzibę i działającego na terenie gminy-miasta Grudziądz;
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2) uprawia dyscyplinę mającą szczególne znaczenie dla gminy-miasta Grudziądz, określoną
w § 2, lub dyscyplinę zaliczaną do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich;
3) zajęła od I do VIII miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub zajęła od I do III
miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych albo zajęła
od I do III miejsca w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego w grach zespołowych
o zasięgu ogólnopolskim.
§ 5. 1. Stypendium jest przyznawane:
1) na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego zawodnika lub klubu
sportowego, którego członkiem jest zawodnik;
2) z własnej inicjatywy Prezydenta Grudziądza.
2. Wniosek o stypendium powinien w szczególności zawierać:
1) dane osobowe zawodnika;
2) opis osiągnięć sportowych uzyskanych przez kandydata od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za
który składany jest wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia;
3) zobowiązanie do informowania Prezydenta Grudziądza o okolicznościach skutkujących
pozbawieniem stypendium;
4) program szkolenia planowany do realizacji w okresie pobierania stypendium;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wnioski o stypendium należy składać w wydziale Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
właściwym ds. sportu do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba fizyczna
osiągnęła wskazany w uchwale wynik sportowy, z wyłączeniem wniosków dotyczących
osiągnięć z 2016 roku, które należy złożyć do 28 kwietnia 2017 roku.
4. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni.
5. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa
w ust. 4, wniosek nie będzie rozpatrywany.
6. Za osiągnięcia określone w § 4 pkt 3 i w § 10 ust.1 pkt 3 można przyznać tylko jedno
świadczenie: stypendium albo nagrodę. W przypadku złożenia więcej, niż jednego wniosku,
rozpatrzeniu podlega wniosek o przyznanie stypendium, a pozostałe wnioski są pozostawione
bez rozpatrzenia, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.
7. Stypendium przyznaje oraz pozbawia Prezydent Grudziądza.
§ 6. 1. Wysokość stypendium uzależniona jest od:
1) osiągniętego wyniku sportowego;
2) znaczenia danej dyscypliny sportu dla gminy-miasta Grudziądz.
2. W przypadku dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla gminy-miasta Grudziądz,
określonych w § 2, stypendium w zależności od osiągniętego wyniku wynosi:
1) 1.500,00 zł brutto – za zajęcie III miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
2) 1.800,00 zł brutto – za zajęcie II miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
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3) 2.000,00 zł brutto – za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
4) 2.500,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w mistrzostwach Europy;
5) 3.000,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Europy;
6) 3.500,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w mistrzostwach świata;
7) 4.000,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach świata;
8) 5.000,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych;
9) 6.000,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych;
10) 1.500,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego
w grach zespołowych o zasięgu ogólnopolskim.
3. W przypadku dyscyplin nieokreślonych w § 2, a zaliczonych do igrzysk olimpijskich,
igrzysk paraolimpijskich, stypendium w zależności od osiągniętego wyniku wynosi:
1) 750,00 zł brutto – za zajęcie III miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
2) 900,00 zł brutto – za zajęcie II miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
3) 1.000,00 zł brutto – za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
4) 1.250,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w mistrzostwach Europy;
5) 1.500,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Europy;
6) 1.750,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w mistrzostwach świata;
7) 2.000,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach świata;
8) 2.500,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych;
9) 3.000,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych;
10) 750,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego
w grach zespołowych o zasięgu ogólnopolskim.
4. W przypadku osiągnięcia przez osobę fizyczną w ciągu roku kalendarzowego dwóch lub
więcej wysokich wyników sportowych przyznaje się stypendium za najwyższe osiągnięcie.
§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej na czas określony, nie dłuższy niż
rok kalendarzowy.
2. Stypendium wypłacane jest w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przyznano stypendium, z zastrzeżeniem, iż stypendium za
miesiąc styczeń jest wypłacane najpóźniej do końca lutego.
§ 8. 1. Osoba fizyczna zostanie pozbawiona stypendium sportowego w przypadku:
1) nałożenia kary dyscyplinarnej przez międzynarodową organizację sportową, polski związek
sportowy, okręgowy związek sportowy, macierzysty klub sportowy albo krajową lub
zagraniczną komisję ds. zwalczania dopingu w sporcie;
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2) trwałego zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji;
3) utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem wydanym przez lekarza
medycyny sportu;
4) naruszenia przepisów prawa karnego, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym;
5) zmiany miejsca zamieszkania osoby fizycznej poza teren gminy-miasta Grudziądz (dotyczy
zawodnika klubu sportowego mającego siedzibę i działającego poza terenem gminy-miasta
Grudziądz lub osoby fizycznej nienależącej do klubu sportowego);
6) zmiany przynależności klubowej na klub sportowy mający siedzibę poza gminą-miasto
Grudziądz (dotyczy osoby fizycznej niebędącej mieszkańcem gminy-miasta Grudziądz).
2. Pozbawienie osoby fizycznej stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu wystąpienia jednej z okoliczności określonej w ust.1.
Rozdział 3
Wyróżnienia i nagrody
§ 9. 1. Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, dyplomy i listy gratulacyjne.
2. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.
§ 10. 1. Nagrodę lub wyróżnienie otrzymuje osoba fizyczna (zawodnik), która spełnia
następujące warunki:
1) mieszka na terenie gminy-miasta Grudziądz lub jest zawodnikiem klubu sportowego
mającego siedzibę i działającego na terenie gminy-miasta Grudziądz;
2) uprawia dyscyplinę mającą szczególne znaczenie dla gminy-miasta Grudziądz, określoną
w § 2, lub inną dyscyplinę sportową;
3) zajęła od I do VIII miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub zajęła od I do III
miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych albo jest
zawodnikiem biorącym udział w rozgrywkach szczebla centralnego w grach zespołowych.
2. Nagrodę pieniężną lub wyróżnienie otrzymuje trener oraz inna osoba wyróżniająca się
osiągnięciami w działalności sportowej, zwana dalej działaczem, która mieszka na terenie
gminy-miasta Grudziądz lub jest związana z klubem sportowym mającym siedzibę
i działającym na terenie gminy-miasta Grudziądz.
§ 11. 1. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane:
1) na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego zawodnika, trenera,
działacza lub klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik, trener lub działacz;
2) z własnej inicjatywy Prezydenta Grudziądza.
2. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie powinien w szczególności zawierać:
1) dane osobowe zawodnika, trenera lub działacza;
2) opis osiągnięć sportowych uzyskanych przez kandydata od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za
który składany jest wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia, a w
przypadku trenera lub działacza – opis osiągnięć w działalności sportowej;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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3. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się do 31 stycznia roku
następującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika,
z wyłączeniem wniosków dotyczących osiągnięć z 2016 roku, które należy złożyć do
28 kwietnia 2017 roku.
4. Dopuszcza się złożenie wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody w roku
kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika.
5. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni.
6. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa
w ust. 5, wniosek nie będzie rozpatrywany.
7. Nagrodę i wyróżnienie przyznaje Prezydent Grudziądza.
§ 12. 1. Wysokość nagrody dla osoby fizycznej (zawodnika) uzależniona jest od:
1) osiągniętego wyniku sportowego;
2) znaczenia danej dyscypliny sportu dla gminy-miasta Grudziądz.
2. W przypadku dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla gminy-miasta Grudziądz,
określonych w § 2, nagroda dla zawodnika w zależności od osiągniętego wyniku wynosi:
1) 700,00 zł brutto – za zajęcie III miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
2) 800,00 zł brutto – za zajęcie II miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
3) 1.000,00 zł brutto – za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
4) 1.200,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w mistrzostwach Europy;
5) 1.500,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Europy;
6) 1.500,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w mistrzostwach świata;
7) 2.000,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach świata;
8) 3.000,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych;
9) 4.000,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych;
10) 500,00 zł brutto – dla zawodnika biorącego udział w rozgrywkach szczebla centralnego
w grach zespołowych.
3. W przypadku dyscyplin sportowych nieokreślonych w § 2 nagroda dla zawodnika
w zależności od osiągniętego wyniku wynosi:
1) 500,00 zł brutto – za zajęcie III miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
2) 600,00 zł brutto – za zajęcie II miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
3) 800,00 zł brutto – za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych
kategoriach wiekowych;
4) 1.000,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w mistrzostwach Europy;

Id: 2B33B41F-02E9-41A5-91B9-C10E04056E49. Podpisany

Strona 5

5) 1.200,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Europy;
6) 1.200,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w mistrzostwach świata;
7) 1.500,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach świata;
8) 2.000,00 zł brutto – za zajęcie IV-VIII miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych;
9) 3.000,00 zł brutto – za zajęcie I-III miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych;
10) 400,00 zł brutto – dla zawodnika biorącego udział w rozgrywkach szczebla centralnego
w grach zespołowych.
4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego dwóch lub
więcej wysokich wyników sportowych przyznaje się nagrodę za najwyższe osiągnięcie.
§ 13. 1. Nagroda pieniężna jest przyznawana trenerom lub działaczom wyróżniającym się
osiągnięciami w działalności sportowej, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokich
wyników sportowych, o których mowa w uchwale.
2. Trenerom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w przypadku
dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla gminy-miasta Grudziądz, określonych w § 2, jest
przyznawana nagroda w wysokości 700,00 zł brutto.
3. Trenerom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w przypadku
dyscyplin sportowych nieokreślonych w § 2 jest przyznawana nagroda w wysokości 500,00 zł
brutto.
4. Trenerowi osoby fizycznej, która zajęła od I do III miejsca na igrzyskach olimpijskich,
igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach
Europy, jest przyznawana nagroda w wysokości 50% wartości nagrody przysługującej tej
osobie.
5. Działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w przypadku
dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla gminy-miasta Grudziądz, określonych w § 2, jest
przyznawana nagroda w wysokości 400,00 zł brutto.
6. Działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w przypadku
dyscyplin sportowych nieokreślonych w § 2 jest przyznawana nagroda w wysokości 300,00 zł
brutto.
7. W przypadku złożenia kilku wniosków dotyczących jednego trenera lub działacza
wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej w danym roku kalendarzowym,
przyznaje się jedną nagrodę za wyróżnianie się osiągnięciami w działalności sportowej.
8. W przypadku złożenia kilku wniosków dotyczących jednego trenera lub działacza
wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej w danym roku kalendarzowym i gdy
wnioski te dotyczą działalności w ramach zarówno dyscyplin o szczególnym znaczeniu dla
gminy-miasta Grudziądz, określonych w § 2, jak i innych dyscyplin sportowych, przyznaje się
jedną nagrodę za wyróżnianie się osiągnięciami w działalności sportowej w dyscyplinie
o szczególnym znaczeniu dla gminy-miasta Grudziądz.
§ 14. Traci moc uchwała Nr LVIII/102/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 182,
poz. 2404 z późn. zm.).
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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Uzasadnienie
Przedstawiany projekt uchwały dotyczy określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową i zastępuje
dotychczasowe regulacje zawarte w uchwałach: Nr LVIII/102/10 Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. Nr 182, poz. 2404 oraz z 2012 r., poz. 2562).
Porównując zapisy projektu uchwały z zapisami dotychczas obowiązującej uchwały,
dokonano m.in. następujących zmian:
1) określono wprost kwoty stypendiów i nagród, które przysługują za konkretne
osiągnięcie sportowe,
2) określono priorytetowe dyscypliny sportowe dla gminy – miasto Grudziądz,
3) jasno i czytelnie określono reguły przyznawania stypendiów,
4) zmieniono terminy składania wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia.
Określając treść nowej uchwały, wzięto pod uwagę orzecznictwo
administracyjnych, które kwestionowało dotychczasowe rozwiązania.

sądów

W opracowanym projekcie zawarte są zapisy będące odpowiedzią na najważniejsze
zarzuty. Nowa uchwała będzie zawierać zupełnie inne zapisy, niż dotychczasowa. Zmienia
się wiele zasad i kryteriów, ponieważ to tych zapisów zwykle dotyczą zarzuty.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy – miasto
Grudziądz. Konsultacje odbyły się w dniach od 7 marca 2017 r. do 21 marca 2017 r. We
wskazanym terminie uprawnione podmioty miały możliwość pisemnego zgłaszania uwag
i opinii do projektu uchwały. Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag i nie wydał
opinii.
Projekt uchwały został również pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sportu przy
Prezydencie Grudziądza oraz Komisję Sportu Rady Miejskiej Grudziądza.
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