
UCHWAŁA NR ………………

    RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia ………………….. 

w  sprawie  określenia  zasad,  trybu  przyznawania,  wstrzymywania  i  pozbawiania
stypendiów sportowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala się, co  następuje:

§ 1. 

1. Stypendia  sportowe  mają  na  celu  wspieranie  rozwoju  osób  fizycznych  szczególnie
uzdolnionych  sportowo.  Mają  charakter  motywacyjny  w  obszarze  popularyzacji  sportu,  są
elementem systemu zachęt do jego uprawiania i osiągania coraz lepszych wyników sportowych.

2.   Stypendia przyznawane są osobom fizycznym zamieszkałym w Starogardzie Gdańskim.

3.  Stypendium  przyznaje  się  osobie  fizycznej,  która  w  roku  poprzedzającym  przyznanie
stypendium uzyskała wysokie wyniki sportowe.

4. Dyscyplinami sportowymi priorytetowymi dla miasta Starogard Gdański są: piłka nożna, piłka
koszykowa,  piłka  siatkowa,  sporty  walki,  pływanie,  akrobatyka,  piłka  ręczna,  lekkoatletyka,
strzelectwo, tenis stołowy, triathlon, pięciobój nowoczesny.

§ 2. 

1. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i ma charakter pomocy indywidualnej,  re-
alizowanej w czterech równych transzach wypłacanych kwartalnie, w następujący sposób:

  I transza – do 31 marca

  II transza – do 30 czerwca

  III transza – do 30 września

  IV transza – do 15 grudnia

2.  Stypendium  może  zostać  przyznane  tylko  raz  tej  samej  osobie  w  ramach  środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

3.  Stypendium wypłacane jest  na podstawie umowy  stypendialnej  zawartej  ze stypendystą bądź
opiekunem prawnym w przypadku osoby niepełnoletniej. 

§ 3.

1. Wnioski o stypendium może składać osoba fizyczna, bądź opiekun prawny w przypadku osoby
niepełnoletniej; w przypadku  zawodnika zrzeszonego  klub sportowy lub stowarzyszenie kultury
fizycznej. 

2. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osią-
gnięć sportowca. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium musi być złożony w oryginale, wypełniony kompletnie oraz
zawierać wszystkie wymienione we wniosku załączniki.



4. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w terminie do dnia 31 grudnia roku po-
przedzającego przyznanie stypendium. 

5. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni.

6. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o stypendium,

c) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

§ 5.

1.Prezydent  Miasta  Starogard  Gdański  może  przyznać,  wstrzymać  lub  pozbawić  stypendium
sportowego z własnej inicjatywy.

2. Prezydent Miasta w oparciu o złożone wnioski, zaczerpnięte opinie i rekomendacje, na podstawie
zarządzenia ogłasza listę stypendystów wraz z podaniem wysokości przyznanego stypendium i po-
daje ją do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański.

§ 6. 

1. Pozbawienie stypendium może nastąpić w przypadku gdy stypendysta:

a) nie realizuje warunków umowy dotyczącej programu stypendialnego,

b) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społeczne-
go lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naruszył dobre imię Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

c) został skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,

d) nie zamieszkuje miasta Starogard Gdański.

2. Wnioskodawca, o którym mowa w  § 3.1.  zobowiązany jest do poinformowania w terminie 7 dni
o okolicznościach mogących mieć znaczący wpływ na realizację programu stypendialnego. 

§ 7. 

1. Traci moc Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia
2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta 

      Starogard Gdański

                     Anna Benert



Uzasadnienie

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.

1133) jednostki  samorządu  terytorialnego  mogą  ustanawiać  i  finansować  stypendia  sportowe  za

osiągnięcia  sportowe  we  współzawodnictwie  międzynarodowym  i  krajowym.  Organ  stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i

pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej

jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. Jako sporty priorytetowe dla miasta

Starogard Gdański określa się: piłka nożna jedenastoosobowa, piłka koszykowa halowa pięcioosobowa,

piłka  siatkowa  klasyczna  halowa  siedmioosobowa,  boks,  kick-boxing,  karate,  zapasy,  pływanie,

akrobatyka sportowa, piłka ręczna siedmioosobowa, lekkoatletyka, strzelectwo sportowe, tenis stołowy,

triathlon,  pięciobój  nowoczesny.  W celu wspierania rozwoju zawodników szczególnie  uzdolnionych

sportowo w procesie całorocznego szkolenia sportowego Gmina Miejska Starogard Gdański przyznaje

stypendia sportowe. Na realizację Uchwały przeznacza się kwotę 24.000 zł z budżetu Gminy Miejskiej

w roku budżetowym, w którym stypendia są przyznawane. 


