UCHWAŁA NR KII/7/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych
stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr
127, póz. 857 ze zm.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W „Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
1/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych Prezydenta
Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, wprowadza się następujące
zmiany:
1. §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek wnioskodawcy na następujące okresy:
1) w przypadku dyscyplin indywidualnych :
a) od l stycznia do 30 czerwca - za wyniki sportowe uzyskane od l lipca do 31 grudnia w roku
poprzedzającym rok przyznania stypendium sportowego,
b) od l lipca do 31 grudnia - za wyniki sportowe uzyskane od l stycznia do 30 czerwca w danym
roku kalendarzowym
2) w przypadku dyscyplin zespołowych:
a) od l stycznia do 30 czerwca - za udział danego zespołu, według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego okres przyznania stypendium sportowego, na poziomie rozgrywek ligowych
określonym szczegółowo w § 6 ust. 3,
b) od l lipca do 31 grudnia - za udział danego zespołu, według stanu na dzień 30 czerwca danego
roku kalendarzowego, na poziomie rozgrywek ligowych określonym szczegółowo w § 6 ust. 3".
2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioski o stypendium należy składać do Prezydenta Miasta Starachowice:
1) w przypadku stypendium sportowego przyznawanego na okres od l stycznia do 30 czerwcaw terminie do 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
2) w przypadku stypendium sportowego przyznawanego na okres od l lipca do 31 grudniaw terminie do 15 lipca danego roku kalendarzowego,".
3. §6 otrzymuje brzmienie:
„§6 1. Podstawą wyliczenia kwoty stypendium jest minimalne wynagrodzenie (brutto) za pracę
ustalone na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przypadające na dzień 31
grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium sportowego.
2. Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium brutto w dyscyplinach indywidualnych,
dotyczących kategorii podanych w § 3 ust l pkt l i 2, może wynosić:
1) medal Igrzysk Olimpijskich - do wysokości 300 % kwoty wskazanej w § 6 ust. l
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2) medal Mistrzostw Świata - do wysokości 200 % kwoty wskazanej w § 6 ust. l
3) medal Mistrzostw Europy - do wysokości 150 % kwoty wskazanej w § 6 ust. l
4) medal Mistrzostw Polski organizowanych przez Polskie Związki Sportowe - do wysokości 100 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. l
5) medal Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży - do wysokości 50 % kwoty wskazanej w § 6 ust. l

3. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie
stypendium, w przypadku określonym w § 3 ust l pkt 3:
1) maksymalna liczba zawodników w zespole wdanych dyscyplinach sportu, mogących uzyskać
stypendium wynosi:
a) piłka nożna mężczyzn - 18 osób;
b) siatkówka- 14 osób;
c) koszykówka - 12 osób;
d) rugby- 14 osób;
2) w przypadku dyscypliny sportu w grach zespołowych, nie wskazanej w ust. l niniejszego
paragrafu, ilość zawodników oraz wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Starachowic, po
zasięgnięciu opinii Gminnej Rady Sportu.
4. Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium brutto w dyscyplinach zespołowych jest
uzależniona od poziomu rozgrywek, w których występuje dany zespół i może wynosić:
1) piłka nożna mężczyzn:
a) najwyższa klasa rozgrywkowa w tej dyscyplinie sportu - do 300 % kwoty wskazanej w § 6 ust.
l,
b) pierwsza klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do 250 % kwoty
wskazanej w § 6 ust. l,
c) druga klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do 200 % kwoty wskazanej
w § 6 ust. l,
d) trzecia klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do 150 % kwoty wskazanej
w § 6 u s t . l,
2) siatkówka:
a) najwyższa klasa rozgrywkowa w tej dyscyplinie sportu - do 100 % kwoty wskazanej w § 6 ust.
l,
b) pierwsza klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do 50 % kwoty wskazanej
w § 6 ust. l.
3) koszykówka:
a) najwyższa klasa rozgrywkowa w tej dyscyplinie sportu - do 100 % kwoty wskazanej w § 6 ust.
l,
b) pierwsza klasa rozgrywkowa po najwyższej w tej dyscyplinie sportu - do 50 % kwoty wskazanej
w § 6 ust. l.
4) rugby:
a) najwyższa klasa rozgrywkowa w tej dyscyplinie sportu - do 70 % kwoty wskazanej w § 6 ust.
L".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
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§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Rafalski
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Uzasadnienie
Proponowane zmiany pozwolą na uzyskanie możliwości przyznania stypendium większej liczbie
starachowickich sportowców oraz w znaczący sposób przyczynią się do wzrostu rozwoju sportu
w mieście.
Wprowadzone zmiany pokrywają się z głównymi założeniami „Strategii rozwoju sportu
w Starachowicach w latach 2009-2015 i na lata następne" stanowiącej Załącznik nr l do Uchwały nr
YII/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie jej przyjęcia.
Wprowadzone zmiany w "Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych" umożliwiają
realizację strategii rozwoju sportu w części dotyczącej możliwości przyznawania stypendiów
sportowych dla piłkarzy, występujących w rozgrywkach ligowych od poziomu obecnej trzeciej ligi.
Podjęcie tej uchwały jest konieczne w celu umożliwienia dalszego wspierania rozwoju sportu,
w tym między innymi piłki nożnej, w Starachowicach. Proponowane zmiany porządkują przepisy
gminne obowiązujące dotychczas w tym samym przedmiocie.
Gminna Rada Sportu wyraziła pozytywną opinię na temat proponowanych zmian w Uchwale
dotyczącej przyznawania stypendiów sportowych.
Przyszłość starachowickiego sportu jest uzależniona od finansowej pomocy gminy dla klubów. Bez
finansowego wsparcia i pomocy ze strony gminy nie jest możliwe przetrwanie kolejnych dni naszych
klubów na sportowej mapie Polski.

KIEROWNIK
Referatu Sportu. Promocji i Turystyki

Jan Michał Salamon
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