
UCHWAŁA NR XXII/524/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 6 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz 
Szczecińskiego Programu Olimpijskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 27 ust. 2, art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 176); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/304/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu 
Olimpijskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 5475) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) był członkiem kadry narodowej danej dyscypliny sportu w roku poprzedzającym przyznanie 
stypendium (nie dotyczy zawodników spełniających przynajmniej jedno z dodatkowych 
kryteriów określonych w § 3 pkt 2 lit. a, b, c lub § 4 pkt 1),”;

2) W § 2 dodaje się punkt 8 o treści:

„8) zobowiąże się pisemnie do informowania Prezydenta o okolicznościach uzasadniających 
pozbawienie stypendium.”;

3) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w roku kalendarzowym przyznania stypendium nie ukończy 25 roku życia (powyższy 
przedział wiekowy nie dotyczy sportu paraolimpijskiego i głuchych),”;

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie stypendium, zgodny z wzorcem określonym w załączniku nr 1 do 
Regulaminu, składa klub, związek sportowy lub zawodnik w terminie do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok przyznania stypendium, w którym zawodnik spełnił warunki o których 
mowa w § 2, § 3, § 4, § 5, § 6.”;

5) § 5 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) potwierdzenie związku sportowego o przynależności do kadry narodowej w danej 
dyscyplinie sportu,”;

6) § 5 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w przypadku stypendiów zwykłych oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym 
w załączniku nr 4 do Regulaminu,”;

7) § 5 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w przypadku stypendiów olimpijskich oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem 
określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu,”;

8) § 5 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zobowiązanie klubu sportowego lub związku sportowego do informowania Prezydenta 
o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium, zawarte odpowiednio 
w załączniku nr 4 lub 5 do Regulaminu.”;

9) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Wydział właściwy ds. sportu, zwany dalej wydziałem, dokonuje weryfikacji wniosków 
pod kątem spełnienia wymogów zawartych w Uchwale.
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2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistych omyłek, wydział wzywa 
wnioskodawcę do ich usunięcia w ciągu dwóch dni roboczych.

3. Jeżeli wnioskodawca nie usunie braków i oczywistych omyłek, w ww. terminie, wniosek 
zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.”;

10) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość stypendium olimpijskiego nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego 
wynagrodzenia – dla zawodnika, który spełnił kryteria wskazane w § 4.”;

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W przypadku przyznania stypendium, Gmina zawrze z zawodnikiem kontrakt 
określający indywidualne warunki związane z wykorzystaniem stypendium, jako pomocy 
finansowej dla właściwego przygotowania się zawodnika do godnego reprezentowania Gminy, 
według wzorca określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.”;

12) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy 
Miasto Szczecin, zwanego dalej Regulaminem, „Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 
Gminy Miasto Szczecin”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

13) Załącznik nr 4 do Regulaminu „oświadczenie (stypendia zwykłe)”, otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

14) Dodaje się Załącznik nr 5 do Regulaminu „oświadczenie (stypendia olimpijskie)”, który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

15) Dodaje się Załącznik nr 6 do Regulaminu „kontrakt”, który otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIII/304/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu 
Olimpijskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 5475) wprowadza się zmianę w treści § 3 
pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje:

a) całkowita kwota przeznaczona w danym roku w budżecie miasta na dotacje zostanie 
podzielona pomiędzy kluby szkolące zawodników olimpijskich oraz paraolimpijskich 
i głuchych, z zastrzeżeniem, że dla klubów szkolących zawodników paraolimpijskich 
i głuchych przypada nie mniej niż jedna czwarta kwoty całkowitej,

b) wysokość dotacji przypadającej dla poszczególnych klubów szkolących zawodników, 
stanowi kwota określona zgodnie z lit. a, podzielona przez liczbę wszystkich zawodników 
spełniających wymogi określone w Uchwale i pomnożona przez liczbę zawodników 
stowarzyszonych w danym klubie, którym przyznano stypendium.”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler
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 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

        Szczecin, dn. ............................ 

 

………………………………… 

           wnioskodawca 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin  
 

1) zwykłego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję olimpijską* 

2) zwykłego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję paraolimpijską* 

3) zwykłego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję Igrzysk Głuchych*  

4) zwykłego, dla zawodnika gier zespołowych* 

5) olimpijskiego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję olimpijską* 

6) olimpijskiego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję paraolimpijską* 

7) olimpijskiego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, Igrzysk Głuchych* 

 

1. Nazwisko 

                                

 

2. Imię (imiona) 

                                

 

3. Uprawiana dyscyplina, konkurencja 

                                

                                

 

4. Kategoria wiekowa w której zawodnik osiągnął wynik sportowy 

                                

 

5. Data wypełnienia wniosku (data w formacie DD-MM-RRRR) 

                               
   5. Podpis składającego wniosek  

 

    

 

  

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) Kwestionariusz osobowy - zgodny z wzorcem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu,   

2) Oświadczenie - zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu,   

3) Numer licencji sportowej lub numer ewidencyjny (potwierdzony przez klub lub związek sportowy), 
4) Potwierdzenie związku sportowego o przynależności do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, 

5) Program szkolenia zawodnika związany z okresem tego szkolenia potwierdzony przez klub lub związek sportowy, 

6) Opis osiągnięć sportowych zawodnika (potwierdzonych przez klub lub związek sportowy) wraz z komunikatami końcowymi zawodów lub 
protokołami  z zawodów potwierdzających te osiągnięcia, 

7) W przypadku stypendiów zwykłych oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu, 

8) W przypadku stypendiów olimpijskich oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu, 
9) Zobowiązanie klubu sportowego lub związku sportowego do informowania Prezydenta o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium, 

zawarte odpowiednio w załączniku nr 4 lub 5 do Regulaminu. 
*-podkreślić punkt, w którym mowa o osobie, której wniosek dotyczy 

Brak dołączenia do wniosku dokumentów o których mowa powyżej skutkuje jego odrzuceniem z powodu braków formalnych 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/524/16

Rady Miasta Szczecin

z dnia 6 września 2016 r.
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 Załącznik nr 4 do Regulaminu  
 

Szczecin, ……………….. 

.......................................... 

 Imię i nazwisko 

............................................. 

............................................ 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Oświadczenie (stypendia zwykłe) 

 

 

1. Zobowiązuję się do realizacji programu opracowanego przez właściwy związek sportowy oraz 

do reprezentowania stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacji lub klubu sportowego                           

( w przypadku zawodników zrzeszonych w klubie) 

 ………………………………………………………………………………………………….,  

                                               ( nazwa klubu zawodnika) 

którego/ej siedzibą jest Miasto Szczecin  w zawodach ujętych w jego/jej programie szkolenia. 

2. Oświadczam, że nie byłem/łam karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

3. Oświadczam, że jestem mieszkańcem/nką Gminy Miasto Szczecin. 

4. Zobowiązuję się do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach 

uzasadniających wstrzymywania lub pozbawienie stypendium. 

5. Zobowiązuję się do promocji Gminy Miasto Szczecin, polegającej na informowaniu 

o wkładzie finansowym Gminy w realizowane przeze mnie zadanie oraz do udostępnienia 

mojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy. 

         

                                                                                                                    ..................................... 

                                                                                                                            imię i nazwisko  

................................ 

     pieczątka klubu 

 

W imieniu Klubu zobowiązuję się do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach 

uzasadniających pozbawienie stypendium zawodnika. 

 

                                                                                                             ..................................... 
                                                                                                                        imię i nazwisko oraz pieczątka prezesa Klubu 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/524/16

Rady Miasta Szczecin

z dnia 6 września 2016 r.
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 Załącznik nr 5 do Regulaminu 
 

            Szczecin, ……………….. 

.......................................... 

 Imię i nazwisko 

............................................. 

............................................ 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

Oświadczenie  (stypendia olimpijskie) 

 

1. Zobowiązuję się do realizacji programu przygotowań olimpijskich opracowanego przez 

właściwy  związek sportowy i do brania udziału w zawodach, w których można osiągnąć 

minimum olimpijskie oraz do reprezentowania swojego klubu sportowego  

………………………………………………………………………………………………….,  

                                               ( nazwa klubu zawodnika) 

w zawodach ujętych w programie szkolenia klubu oraz do promocji Miasta Szczecin. 

2. Oświadczam, że nie byłem/łam karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

3. Oświadczam, że jestem mieszkańcem/nką Gminy Miasto Szczecin. 

4. Zobowiązuję się do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach 

uzasadniających wstrzymywania lub pozbawienie stypendium. 

5. Zobowiązuję się do promocji Gminy Miasto Szczecin, polegającej na informowaniu 

o wkładzie finansowym Gminy w realizowane przeze mnie zadanie oraz do udostępnienia 

mojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy. 

         

                                                                                                                    ..................................... 

                                                                                                                            imię i nazwisko  

................................ 

     pieczątka klubu 

 

W imieniu Klubu zobowiązuję się do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach 

uzasadniających pozbawienie stypendium zawodnika. 

 

                                                                                                             ..................................... 
                                                                                                                        imię i nazwisko oraz pieczątka prezesa Klubu 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/524/16

Rady Miasta Szczecin

z dnia 6 września 2016 r.
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 Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 

Nr Centralnego Rejestru Umów: ………………………… 

KONTRAKT Nr ……………………….. 

zawarty w Szczecinie 

w dniu ………………... 

pomiędzy 

Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  

zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: 

………………………… - ………………………..,  

NIP 8510309410; 

REGON 811684232, 

a 

…………………….., zamieszkałą/ym w ……………… przy ………………… 

Będącą/ym reprezentantem …………………………………., 

zwaną/ym dalej „Zawodnikiem”, 

PESEL ………………; 

NIP …………………., 

 

Kontrakt zawarto zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Szczecin z ……………….., zwanej dalej Uchwałą. 

§ 1. 1. Zawodnik potwierdza, że znane są mu warunki przyznawania stypendium sportowego 

określone w Uchwale i oświadcza, iż wszystkie spełnia. 

2. Zawodnik oświadcza, że program szkolenia/szczeciński program olimpijski w związku, z którym 

uzyskuje stypendium, obejmuje okres dłuższy niż rok kalendarzowy. 

3. Zawodnik oświadcza, że jest mieszkańcem Gminy. 

§ 2. 1. Gmina oświadcza, że Zawodnikowi przyznano stypendium sportowe na rok …… 

w kwocie ogólnej ………………. złotych brutto (słownie: …………………) na podstawie wniosku 

z dnia …………….. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie na rachunek bankowy Zawodnika 

nr …………………….. następująco: 

a) w okresie od ……… do …………… - po ……..zł (słownie:…)  brutto do ……. każdego miesiąca 

za dany miesiąc. 

§ 3. 1. Stypendium cofa się Zawodnikowi, jeżeli w okresie jego pobierania: 

1) odstąpił od realizacji programu szkolenia, 

2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie właściwego polskiego 

związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, 

3) utracił prawa zawodnika, uprawniające go do uzyskania stypendium zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do Uchwały, 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/524/16

Rady Miasta Szczecin

z dnia 6 września 2016 r.
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4) podjął decyzję o zakończeniu kariery sportowej, 

5) odmówił udziału w zawodach z udziałem, w których związane było przyznanie stypendium. 

2. W przypadku cofnięcia stypendium, Gmina uprawniona jest do rozwiązania niniejszego kontraktu 

bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 4. W przypadku utraty przez Zawodnika zdolności do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 

6 miesięcy, stwierdzaną orzeczeniem wydanym przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa 

sportowo-lekarskiego, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, jednak nie 

dłużej, niż do końca danego roku budżetowego. 

§ 5. Zawodnik zobowiązuje się do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach 

uzasadniających cofnięcie stypendium. 

§ 6. Zawodnik zobowiązuje się do promocji Gminy, która polegać będzie na informowaniu 

o wkładzie finansowym Gminy w realizowane zadanie.  

§ 7. Zawodnik zobowiązuje się do realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy 

związek sportowy oraz do reprezentowania klubu sportowego (w przypadku zawodników 

zrzeszonych w klubie), którego siedzibą jest Gmina w zawodach ujętych w programie szkolenia 

danego klubu.  

§ 8. Zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby 

Gminy w działaniach promocyjno - marketingowych. 

§ 9. Zawodnik zobowiązuje się do kreowania pozytywnego wizerunku Gminy podczas 

wszystkich działań informacyjnych, marketingowych, wypowiedziach związanych z realizacją 

niniejszego kontraktu oraz uczestnictwa w działaniach promocyjnych Gminy. 

§ 10. Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11. Wszelkie spory wynikłe na tle zawarcia i wykonywania niniejszego kontraktu rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy dla siedziby Gminy. 

§ 12. Niniejszy kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Gminy, natomiast jeden dla Zawodnika. 

§ 13. Niniejszy kontrakt oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Gmina 

zawarła kontrakt, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w 

ww. ustawie. 

§ 14. W zakresie nieuregulowanym kontraktem zastosowanie mają zapisy Uchwały, przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 2058 ze zm.). 

 

Gmina Miasto Szczecin     Zawodnik 
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