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UCHWAŁA Nr IV/34/11
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych.
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr
127, poz. 857) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kobyłce uchwala,
co następuje:
§ 1. 1
1. Ustanawia się okresowe stypendium sportowe dla zawodników:
1) reprezentujących barwy klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy
Kobyłka;
2) zamieszkałych na terenie Gminy Kobyłka uprawiających dyscyplinę sportu, której
szkolenie nie jest prowadzone w klubach sportowych mających siedzibę na terenie
Gminy Kobyłka.
2. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1 uprawiają jedną z dyscyplin sportu, której związek
znajduje się w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe, o których mowa
w ust. 1 określona jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy Kobyłka.
§ 2. Biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla gminy Kobyłka oraz osiągnięty wynik
sportowy okresowe stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące
warunki:
1) 2 aktywnie promował Miasto Kobyłka;
2) aktywnie uczestniczy w szkoleniu sportowym;
3) wykazuje się nienaganną postawą sportową, a zwłaszcza przestrzega zasady fair play
we współzawodnictwie sportowym, propaguje kulturę fizyczną i zdrowy styl życia oraz
przynajmniej jeden z poniższych warunków:
4) w dyscyplinach indywidualnych zajął miejsce od pierwszego do piątego w

mistrzostwach Polski lub w dyscyplinach zespołowych zajął miejsce od pierwszego do
trzeciego w mistrzostwach Województwa Mazowieckiego a w mistrzostwach Polski od
pierwszego do ósmego;
5) uczestniczył w zawodach / turniejach międzynarodowych jako reprezentant Polski;
6) uczestniczył w turniejach, w których brali udział zawodnicy klubów sportowych z co
najmniej 3 gmin;
7) uczestniczył w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie
związki sportowe.
§ 3.
1. Burmistrz Miasta Kobyłka przyznaje i pozbawia stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1
na uzasadniony wniosek klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik.
2. Wzór wniosku klubu sportowego o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
4. 3 Wnioski o przyznanie stypendium kluby sportowe składają w Kancelarii Urzędu Miasta
Kobyłka w terminie od 1 maja do 30 czerwca i od 1 września do 15 października danego roku
kalendarzowego.
5. Wysokość stypendium sportowego ustala się w kwocie nie niższej niż 100zł miesięcznie i
nie wyższej niż 400zł miesięcznie, biorąc pod uwagę stopień spełniania przez zawodnika
kryteriów określonych w § 2 oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na
stypendia sportowe w danym roku budżetowym.
6. 4 Burmistrz Miasta Kobyłka przyznaje zawodnikowi stypendium sportowe po
zaopiniowaniu wniosku przez Miejską Radę Sportu w Kobyłce, na okres nie dłuższy niż do
końca roku kalendarzowego. W szczególnych przypadkach stypendium może być przyznane
w innym roku niż był złożony wniosek.
7. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczenia stypendium sportowego określa umowa
zawarta pomiędzy zawodnikiem a gminą Kobyłka.
8. Zawierając umowę o przyznanie stypendium sportowego Gmina Kobyłka może w niej
zastrzec możliwość wykorzystania wizerunku i osiągnięć sportowych zawodnika do celów jej
promocji.
§ 4.
1. Burmistrz Miasta Kobyłka podejmuje decyzję o pozbawieniu zawodnika okresowego
stypendium sportowego, jeżeli zawodnik:
1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio
zdyskwalifikowany;
2) zmienił barwy klubowe, w przypadku, gdy został członkiem stowarzyszenia
sportowego działającego i zarejestrowanego poza terenem Miasta Kobyłka;
3) podpisał kontrakt zawodowy;
4) został prawomocnie skazany;
5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami
współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami naraził na szwank dobre imię
Miasta Kobyłka ewentualnie swojego klubu sportowego.

2. Klub sportowy, który złożył wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego ma
obowiązek niezwłocznie poinformować Burmistrza Miasta Kobyłka o okolicznościach
określonych w ust. 1.
3. Decyzję o pozbawieniu stypendium sportowego podejmuje Burmistrz Miasta Kobyłka po
zasięgnięciu opinii Miejskiej Rady Sportu w Kobyłce.
4. Decyzja Burmistrza Miasta Kobyłka o pozbawieniu stypendium sportowego jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Zaprzestanie wypłaty stypendium sportowego następuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Miasta Kobyłka podjął decyzję o
pozbawieniu okresowego stypendium sportowego w związku z powiadomieniem o
okolicznościach określonych w ust. 1.
§ 5. Traci moc uchwała nr XLVII/466/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 września
2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów
sportowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2011r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
5
WNIOSEK KLUBU SPORTOWEGO O PRZYZNANIE STYPENDIUM
SPORTOWEGO ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH
grafika
1

§ 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/286/13 z dnia 6 marca 2013 r.
(Mazow.13.5091) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 maja 2013 r.
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§ 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXVI/286/13 z dnia 6 marca 2013 r.
(Mazow.13.5091) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 maja 2013 r.
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§ 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XXVI/286/13 z dnia 6 marca 2013 r.
(Mazow.13.5091) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 maja 2013 r.
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§ 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XXVI/286/13 z dnia 6 marca 2013 r.
(Mazow.13.5091) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 maja 2013 r.
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Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr XXVI/286/13 z dnia 6 marca 2013 r.
(Mazow.13.5091) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 maja 2013 r.

