Uchwała Nr LXXVII/739/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz
przyznawania nagród i wyróŜnień za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3
w zw. z art. 31 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 6 w zw. z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn zm.) - Rada Miasta
Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym - w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróŜnień i nagród trenerom
i zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym - w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Traci moc: Uchwała Nr LXIX/856/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
5 września 2006 roku w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróŜnień za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

§ 4. Umowy stypendialne zawarte na rok 2010 zachowują waŜność do końca bieŜącego
roku budŜetowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVII/739/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 listopada 2010 r.
Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym.
§ 1. Stypendium sportowe miasta Nowego Sącza moŜe być przyznane zawodnikowi, który
łącznie spełnia następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Nowy Sącz i jest stałym
mieszkańcem Nowego Sącza,
3) posiada status amatora,
4) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim zdobył miejsce 1-6
w Mistrzostwach Europy, miejsce 1-8 w Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach
Olimpijskich albo Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata dla
niepełnosprawnych, Igrzyskach Paraolimpijskich lub osiągnął wysoki wynik
sportowy na imprezie międzynarodowej lub krajowej,
5) w okresie pobierania stypendium sportowego z budŜetu miasta Nowego Sącza nie
pobiera dodatkowego stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego,
6) jest w wieku do lat 23 - nie dotyczy Paraolimpijczyków.
§ 2. Stypendia sportowe przyznaje lub pozbawia ich Prezydent Nowego Sącza z własnej
inicjatywy lub na wniosek klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, po zasięgnięciu
opinii merytorycznej komisji Rady Miasta Nowego Sącza.
§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w § 2 naleŜy złoŜyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta
Nowego Sącza do dnia 31 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1)
2)
3)
4)

imię i nazwisko zawodnika, aktualny adres zameldowania na pobyt stały,
dokument potwierdzający przynaleŜność zawodnika do klubu sportowego,
opis osiągnięć sportowych wraz z ich udokumentowaniem,
zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta
Nowego Sącza o okolicznościach skutkujących cofnięciem stypendium.

§ 4. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony, nie dłuŜszy niŜ rok
kalendarzowy, na podstawie umowy zawartej przez Prezydenta Miasta z zawodnikiem.
2. Stypendium nie podlega waloryzacji i wypłacane jest z góry do 10 dnia kaŜdego
miesiąca na konto osobiste wskazane przez zawodnika.
§ 5. Umowa o stypendium sportowe zawierana pomiędzy zawodnikiem a Prezydentem
Miasta winna określać w szczególności:
1) strony umowy,
2) wysokość i termin przekazywania stypendium sportowego,
3) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium,

4) zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej
Prezydenta Miasta o utracie uprawnień do otrzymania stypendium sportowego,
a w szczególności o:
a) utracie przynaleŜności do klubu wnioskującego o przyznanie stypendium,
b) pobieraniu z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny stypendium sportowego
z innych jednostek samorządu terytorialnego,
5) zobowiązanie zawodnika do zwrotu wypłaconego stypendium wraz z ustawowymi
odsetkami w przypadkach uzasadniających zwrot,
6) określenie przypadków uzasadniających zwrot.
§ 6. Umowę o stypendium sportowe sporządza się w czterech egzemplarzach - dwa dla
Urzędu Miasta Nowego Sącza i jednym dla zawodnika oraz jednym dla wnioskującego
klubu.
§ 7. Zobowiązuje się zarząd klubu sportowego wnioskującego o przyznanie stypendium do
informowania Prezydenta Miasta o kaŜdorazowych zmianach skutkujących utratą prawa do
stypendium.
§ 8. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeŜeli w okresie jego pobierania:
1) została nałoŜona na niego kara przewidziana w statucie danego związku
sportowego lub macierzystego klubu sportowego,
2) zmienił przynaleŜność klubową lub adres zamieszkania (zamieszkanie lub
siedziba klubu poza Nowym Sączem),
3) zawodnik zaprzestał uprawiania sportu.
2. Stypendium podlega zwrotowi, gdy klub wnioskujący o stypendium podał dane,
o których mowa w § 3 ust. 2 niezgodne ze stanem rzeczywistym.
§ 9. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 1.000,złotych.
2. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych.
3. Wysokość miesięcznej raty moŜe wynosić od 20% do 200% brutto kwoty
wymienionej w ust. 1.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVII/739/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 listopada 2010 r.
Warunki i tryb przyznawania wyróŜnień i nagród trenerom i zawodnikom, którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.
§ 1. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pienięŜnym wypłacanym z budŜetu
Miasta Nowego Sącza i stanowi wyraz uznania dla trenera, zawodnika za osiągnięcie
wysokiego wyniku sportowego w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.
2. WyróŜnienie stanowi puchar, trofeum i dyplom przyznawany trenerowi,
zawodnikowi za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w sportowym
współzawodnictwie krajowym.
§ 2. 1. Nagrodę lub wyróŜnienie moŜna przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:
1) uprawia dyscyplinę objętą programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich
lub Mistrzostw Świata,
2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Nowy Sącz,
3) w roku przyznania nagrody lub wyróŜnienia albo w roku poprzednim zdobył:
a) medal Mistrzostw Polski,
b) miejsce I - VI Mistrzostw Europy,
c) miejsce I -VIII Mistrzostw Świata,
d) nominację na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie,
e) miejsce I - III w zawodach Pucharu Świata, Pucharu Europy, Uniwersjadzie,
Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy,
f) medal na Mistrzostwach Polski Juniorów, MłodzieŜowych Mistrzostwach
Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie MłodzieŜy,
g) za osiągnięcie wyniku sportowego mającego charakter szczególnego wyczynu
sportowego.
2. Ustala się doroczne nagrody i wyróŜnienia dla trenerów zasłuŜonych w osiąganiu
przez zawodnika wyników wymienionych w ust. 1 pkt. 3.
§ 3. Nagrodę lub wyróŜnienie przyznaje Prezydent Miasta na wniosek klubu sportowego
zatrudniającego trenera, zrzeszającego zawodnika lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu
opinii merytorycznej komisji Rady Miasta Nowego Sącza.
§ 4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku dwóch lub kilku wysokich
wyników sportowych, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt. 3, przyznaje się jedną nagrodę,
za najlepszy z osiągniętych wyników.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania zawodnika, któremu proponuje
się przyznać nagrodę lub wyróŜnienie,
2) dokument potwierdzający przynaleŜność zawodnika do klubu sportowego,
3) opis osiągnięć sportowych wraz z ich udokumentowaniem.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia dla trenera winien zawierać dane
osobowe trenera oraz opis osiągnięć sportowych szkolonych zawodników wraz z ich
udokumentowaniem.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 naleŜy złoŜyć na dziennik podawczy
Urzędu Miasta Nowego Sącza do dnia 31 października roku, w którym nagroda lub
wyróŜnienie ma być przyznane.
§ 6 1. Podstawę ustalenia wysokości przyznanej nagrody pienięŜnej stanowi kwota 1.000,złotych.
2. Wysokość jednorazowej nagrody pienięŜnej dla trenera lub zawodnika za osiągnięcie
wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym ustala się
w wysokości od 50% do 500% kwoty, o której mowa w ust. 1.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

