
Uchwała Nr LXIII/703/10 
 

Rady Miasta Kędzierzyn- Koźle 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i 
wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) 
oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 i Nr 
151, poz. 1014) Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwala, co następuje: 
 
 

Rozdział 1 
Zasady przyznawania, rodzaje i  wysokość stypendiów sportowych  

 
§ 1. 1. Osobie uprawiającej określoną dyscyplinę sportu, zwanej dalej zawodnikiem, może 
zostać przyznane stypendium sportowe finansowane z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, 
zwane dalej stypendium sportowym. 
2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi spełniającemu łącznie 
następujące warunki: 
1) zrzeszonemu w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 
lub mieszkańcowi Gminy Kędzierzyn-Koźle niezrzeszonemu w żadnym klubie sportowym; 
2) który w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium sportowego osiągnął co najmniej 
jeden z następujących wyników w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym w indywidualnej lub zespołowej olimpijskiej dyscyplinie sportu albo, z 
zastrzeżeniem ust. 3, w olimpijskiej dyscyplinie sportu polegającej na grze zespołowej: 
a) zajął miejsce I - VI w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, 
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów, 
b) zajął miejsce I - III w Mistrzostwach Polski seniorów 
c) zajął miejsce I- VI w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w kategorii 
młodzieżowiec lub junior, 
d) zajął miejsce I- III w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzieżowiec lub junior 
e) został powołany do kadry narodowej Polski w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu i 
wziął udział w zawodach rangi mistrzowskiej; 
3) niepobierającemu wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu kwalifikowanego. 
3. Zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę sportu polegającą na grze zespołowej stypendium 
sportowe za osiągnięcie wyniku wskazanego w ust.2 pkt 2 lit.b może być przyznane, jeżeli 
jest on członkiem zespołu grającego w lidze organizowanej i nadzorowanej przez właściwy 
polski związek sportowy w dyscyplinie sportu uprawianej w co najmniej dwóch ligach 
rozgrywkowych, przy czym maksymalna ilość mogących otrzymać stypendium sportowe 
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zawodników uprawiających taką dyscyplinę sportu, to liczba zawodników zespołu grającego 
na boisku zgodnie z regulaminem danej gry zespołowej, powiększona o 50%. 
 
§ 2. 1. Podstawą ustalenia wysokości stypendium sportowego, zwaną dalej podstawą, jest 
kwota stanowiąca równowartość 30 % przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku 
poprzedzającego rok przyznania stypendium sportowego ogłaszanego przez  Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. 
2. Maksymalna wysokość brutto miesięcznej raty stypendium sportowego, które może być 
przyznane zawodnikowi, uzależniona jest od osiągniętego przez niego wyniku w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i wynosi: 
1) za wynik wskazany w § 1 ust.  2 pkt 2 lit. a   – 150% podstawy; 
2) za wyniki wskazane w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b i lit. c – 130% podstawy; 
3) za wynik wskazany w § 1 ust.  2 pkt 2 lit. d   - 80% podstawy; 
4) za wynik wskazany w § 1 ust.  2 pkt 2 lit e    - 60% podstawy; 
3. Zawodnikowi, który osiągnął więcej niż jeden wynik spośród wyników w 
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wymienionych w § 1 ust. 2 
pkt 2, może być przyznane tylko jedno stypendium sportowe w wysokości brutto do 150% 
podstawy. 
 
 

Rozdział 2 
Tryb przyznawania stypendiów sportowych 

 
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem § 6 wnioski o przyznanie stypendium, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik do uchwały, mogą być składane Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-
Koźle w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku przez następujące podmioty: 
1) zawodnika; 
2) klub sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony; 
2. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 1 lub niekompletne i nieuzupełnione przez 
wnioskodawców w terminie zakreślonym im przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nie 
podlegają rozpatrzeniu. 
3. Wnioski kompletne i złożone w terminie Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle przekazuje w 
ciągu  21 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 1 do zaopiniowania powołanej przez 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle komisji w składzie: 
1) przewodniczący wskazany przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; 
2) członek wskazany przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; 
3) członek -przewodniczący komisji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle właściwej w sprawach 
kultury fizycznej i sportu, 
4) członek – członek komisji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle właściwej w sprawach kultury 
fizycznej i sportu, wskazany przez przewodniczącego tej komisji.  
 4. Komisja opiniuje wniosek o przyznanie stypendium i przedstawia swoją opinię, 
zawierającą w szczególności propozycję wysokości stypendium i czasokresu, na jaki winno 
być ono przyznane, Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle w terminie 14 dni od 
przedłożenia jej takiego wniosku. 
 5. Na podstawie zaopiniowanego przez komisję wniosku zawodnikowi spełniającemu 
warunki określone w § 2 ust. 2  Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle przyznaje stypendium 
sportowe oraz ustala jego wysokość i czasokres pobierania, nie dłuższy niż do końca roku, w 
którym stypendium sportowe przyznano, kierując się w szczególności następującymi 
przesłankami: 
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1) poziomem wyniku sportowego osiągniętego przez zawodnika; 
2) wysokością środków zaplanowanych w budżecie Gminy Kędzierzyn-Koźle na 
finansowanie stypendiów sportowych. 
6. O przyznaniu stypendium Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zawiadamia zawodnika oraz 
klub sportowy, w którym jest on zrzeszony. 
7. Przyznane stypendium sportowe wypłacane jest zawodnikowi w ratach miesięcznych z 
góry do 10 dnia każdego miesiąca. 
 
 

Rozdział 3 
Warunki i tryb wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 

 
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle może wstrzymać 
stypendium sportowe zawodnikowi, który: 
1) jest czasowo niezdolny do startów lub treningów lub zaprzestał startów lub treningów z 
jakichkolwiek innych powodów; 
2) został czasowo zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika. 
2. Nie wstrzymuje stypendium sportowego: 
1) zawodniczce, która przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy zaprzestała startów lub 
treningów z powodu ciąży i urodzenia dziecka; 
2) zawodnikowi, który na okres nie dłuższy niż 3 miesiące zaprzestał startów lub treningów z 
powodu przejściowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny 
sportowej. 
3. Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta Kędzierzyn-
Koźle o wystąpieniu i ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie stypendium 
sportowego, o których mowa w ust. 1. 
4. Wstrzymanie stypendium sportowego następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym wystąpiły okoliczności wskazane w ust. 1, i kończy się z miesiącem, w którym 
okoliczności te ustały. 
5. O wstrzymaniu stypendium sportowego Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zawiadamia 
zawodnika oraz klub sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony. 
6. Okres, przez który stypendium sportowe było wstrzymane, nie przedłuża czasokresu jego 
pobierania. 
 
§ 5. 1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle pozbawia stypendium sportowego zawodnika, 
który: 
1) stał się trwale niezdolny do startów i treningów z powodu niezdolności zdrowotnej 
stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej; 
2) został dożywotnio zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika; 
3) przestał być członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy Kędzierzyn-
Koźle, albo – nie będąc zrzeszonym w żadnym klubie – przestał być mieszkańcem Gminy 
Kędzierzyn-Koźle; 
 4) otrzymuje wynagrodzenie w związku z uprawianiem sportu kwalifikowanego. 
2. Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta o wystąpieniu 
okoliczności uzasadniających pozbawienie stypendium sportowego, o których mowa w ust. 1. 
3. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle może pozbawić stypendium sportowego zawodnika, 
który: 
1) nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego 
lub ogólnie przyjętymi obyczajami naraził na szwank dobre imię Gminy Kędzierzyn-Koźle 
lub klubu sportowego, w którym jest zrzeszony; 
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2) wbrew obowiązkowi określonemu w § 4 ust. 3 nie zawiadomił niezwłocznie Prezydenta 
Miasta Kędzierzyn-Koźle o wystąpieniu okoliczności wskazanych w § 4 ust. 1. 
4. Pozbawienie stypendium sportowego następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym wystąpiły okoliczności wskazane w ust. 1 lub od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym Prezydent Miasta pozbawił zawodnika stypendium sportowego w związku z 
okolicznościami wskazanymi w ust. 3. 
5. O pozbawieniu stypendium sportowego Prezydent Miasta zawiadamia zawodnika oraz klub 
sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony. 
6. Zawodnik, który wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 2 nie zawiadomił niezwłocznie 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o wystąpieniu okoliczności uzasadniających 
pozbawienie stypendium sportowego, wskazanych w ust. 1, i w dalszym ciągu pobierał 
stypendium sportowe – zobowiązany będzie na żądanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 
zwrócić w terminie wskazanym w tym żądaniu równowartość stypendium sportowego wraz z 
ustawowymi odsetkami pobranego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym okoliczności wskazane w ust. 1 wystąpiły.  
 
 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

 
§ 6.  W 2011 roku wnioski o przyznanie stypendium składane mogą być do końca miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
 
§ 8. Traci moc uchwała nr LXI/665/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 
międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym 
 
 
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 


