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UCHWAŁA NR XX/126/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2016 r. poz.
446) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. z 2016 r. poz. 176) Rada Miejska w Nowym
Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaj i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiące załącznik do
uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca
2011r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju
i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym
i krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych w Gminie
Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja
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Załącznik do uchwały Nr XX/126/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 czerwca 2016 r.
§ 1. 1. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ustala okresowe stypendia sportowe za wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, poza współzawodnictwem weteranów,
w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych
2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych.
§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 określa się
corocznie w uchwale budżetowej.
2. Stypendium sportowe dla zawodników może być przyznane na okres do 12 miesięcy i wypłacane
w okresach miesięcznych.
§ 3. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest mieszkańcem powiatu nowomiejskiego,
2) reprezentuje nowomiejski klub sportowy, który jest członkiem polskiego związku sportowego i uczestniczy
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek,
3) posiada aktualną licencję zawodniczą,
4) nie ukończył 21 lat (nie dotyczy sportów paraolimpijskich),
5) nie jest związany z żadnym klubem lub sponsorem umową upoważniającą do otrzymania wynagrodzenia
z tytułu uprawiania sportu,
6) nie został ukarany karą dyscyplinarną przez klub sportowy lub krajowe i międzynarodowe organizacje
sportowe,
7) uzyskał wynik sportowy, który określony jest w § 4 .
2. W sytuacji, gdy zawodnik w roku przyznania stypendium ukończy 21 lat, stypendium jest przyznawane
do końca roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane.
§ 4. 1. Stypendium sportowe można przyznać zawodnikowi reprezentującemu dyscypliny i konkurencje
w sportach indywidualnych oraz zespołowych, który wyniki sportowe, a jego plany startów i przygotowań
wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe
indywidualne i zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym uzyskał
jeden z następujących wyników sportowych:
1) zajął miejsce I-III w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,
2) zajął miejsce I-III w Mistrzostwach Świata, Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów
młodszych (kadetów),
3) zajął miejsce I-III w Mistrzostwach Świata, Europy w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich,
4) zajął miejsce I-III w Mistrzostwach Polski w kategorii senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy
(kadet),
5) zajął miejsce I-III w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich.
3. Stypendium sportowe może otrzymać również zawodnik reprezentujący sporty zespołowe, który spełnia
następujące kryteria:
1) w kategorii junior lub młodzieżowiec jest członkiem kadry wojewódzkiej lub jest zawodnikiem zespołu,
który w rozgrywkach szczebla co najmniej wojewódzkiego zajął miejsca I-III na zakończenie rundy
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i nie jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu
uprawiania sportu,
2) w kategorii senior jest zawodnikiem zespołu, który bierze udział w rozgrywkach IV ligi i zajął wraz
z zespołem miejsca I-III na zakończenie rundy, a także zawodnik biorący udział w rozgrywkach III ligi (do
18 osób), który nie jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania
wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu,
4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych,
o których mowa w ust. 2, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie stypendium na
podstawie najwyższego wyniku sportowego.
5. W przypadku sportów zespołowych stypendium może być przyznane indywidualnie każdemu
zawodnikowi, który po zakończeniu rundy spełnia warunki określone w § 3 i § 4.
§ 5. 1 Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi może wystąpić klub sportowy,
zawodnik.
2. Wnioski o stypendium sportowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście
Lubawskim:
1) w dwóch terminach - do 30 czerwca oraz do 31 grudnia każdego roku
3. Złożenie wniosku o którym mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium
sportowego.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom podlega zaopiniowaniu pod względem
merytorycznym przez Radę Sportu.
2. Opinia Rady Sportu nie jest wiążąca.
3. Brak opinii, o której mowa w ust. 1, nie uniemożliwia przyznania stypendium.
§ 7. 1. Stypendia sportowe dla zawodników przyznaje Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.
2. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.
§ 8. 1. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pozbawia stypendium sportowego zawodnika na wniosek
klubu sportowego w przypadku, gdy zawodnik w okresie jego pobierania:
1) zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego,
2) zakończy karierę sportową,
3) przestanie być mieszkańcem powiatu nowomiejskiego,
4) utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż trzy miesiące, potwierdzoną orzeczeniem
lekarza sportowego,
5) ukarany zostanie karą dyscyplinarną przez klub sportowy lub krajowe i międzynarodowe organizacje
sportowe,
6) utraci prawa zawodnicze,
7) zmieni przynależność klubową,
8) zrzeknie się pobierania stypendium.
2. Zawodnika reprezentującego dyscypliny zespołowe, który otrzymał stypendium sportowe w związku
z przynależnością do zespołu, biorącego udział w rozgrywkach szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na
poziomie IV ligi i wyżej, pozbawia się stypendium również w przypadku otrzymywania przez zawodnika
wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu, na podstawie podpisanej przez zawodnika umowy z klubem
sportowym lub sponsorem.
3. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje w miesiącu następującym bezpośrednio po
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. O pozbawieniu stypendium sportowego, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego informuje pisemnie
zawodnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku, gdy zawodnik jest niepełnoletni.
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§ 9. 1 Klub sportowy zawodnika lub zawodnik niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Nowego Miasta
Lubawskiego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2.
§ 10. Tabela Nr 1 i tabela Nr 2 określająca wysokość stypendium za poszczególne wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Tab. Nr 1 Sporty indywidualne
Ranga zawodów

IO
MŚ

senior
młodzieżowiec
Junior
Junior mł/kadet
senior
młodzieżowiec
Junior
Junior mł/kadet
senior
młodzieżowiec
Junior
Junior mł/kadet

ME

MP

I

Wysokość w zł brutto
Osiągnięcia sportowe
II

III

1500
1200
800
600
450
1000
700
500
400
500
400
300
200

1200
1000
700
550
400
800
600
450
350
450
350
250
150

1000
800
600
500
350
600
500
400
300
400
300
200
100

I

Wysokość w zł brutto
Osiągnięcia sportowe
II

III

Kategoria wiekowa
rozgrywek

Tab. Nr 2 Sporty drużynowe
Ranga zawodów

Kategoria wiekowa
rozgrywek

III liga
senior
IV liga
senior
Liga wojewódzka
Junior
Reprezentant
kadry U18-U19
wojewódzkiej
Junior młodszy
U16-U17

250

udział w drużynie 300
200
250
150

150

