
UCHWAŁA Nr 264/XXV/13 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 26 marca 2013 r. 

 

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz nagród  

                 i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 

1. Niniejszauchwała określa: 

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz podstawę i sposób 
ustalania ich wysokości; 

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowymoraz podstawę i sposób ustalania ich wysokości; 
3) szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowymoraz podstawę i sposób ustalania ich wartości. 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji  

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jednostki organizacyjne Miasta Milanówka. 
3. Przesłanki przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień, obejmujące udział i osiągnięcia zawodników  

w różnego rodzaju igrzyskach i zawodach, mają odpowiednie zastosowanie do zawodników 

niepełnosprawnych, biorących udział w igrzyskach i zawodach o równorzędnym charakterze.  
 

§ 2. 

1. Kwoty środków na wypłatę stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki  
na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie Miasta Milanówka. 

2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów, nagród i wyróżnień nie 

może przekroczyć kwot określonych w ust. 1. 

§ 3. 
Postanowienia zawarte w niniejszej uchwale w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie 

przewidzianego w nim stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia, nie stanowią podstawy do roszczeń 

zawodników, ani zobowiązań organów Miasta Milanówka do ich przyznania tym osobom. 

§ 4. 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki 

sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowymokreśla załącznik do uchwały. 
 

§ 5. 

1. Przyznawanie i cofanie stypendium sportowego oraz przyznawanie nagród bądź wyróżnień za wyniki  

we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Burmistrza Miasta Milanówka. 
2. O przyznaniu lub cofnięciu stypendium oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Miasta 

Milanówka niezwłocznie informuje zawodnika, macierzysty klub sportowy oraz  Radę Miasta Milanówka 

na najbliższej sesji. 
3. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Rozdział 2 

Stypendia sportowe 

§ 6. 

1. Ustanawia się stypendium sportowe finansowane ze środków budżetu Miasta Milanówka, przeznaczone 

dla szczególnie uzdolnionych zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym . 

2. Przyznanie stypendium sportowego jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu 

sportowego, dotychczasowych osiągnięć oraz oceny potencjału dalszego rozwoju. 



§ 7. 

1. Stypendium za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym może 
otrzymać zawodnik, który:  

1) w dniu złożenia wniosku ukończył 12 lat i nie ukończył 25 lat; 

2) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu; 
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału  

w zawodach sportowych; 

4) posiada stałe zameldowanie na terenie Miasta Milanówka;  

5) po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium podpisze z Burmistrzem Miasta Milanówka 
umowę stypendialną. 

2. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, o których mowa  

w § 8 ust.1 przyjmuje się: 
1) udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy; 

2) zajęcie przez zawodnika miejsc medalowych we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski lub 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; 
3) powołanie do kadry Polski w danej dyscyplinie sportu. 

3. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia indywidualne, a także zawodnikom - członkom drużyn 

sportowych, spełniającym kryteria określone w ust. 1, a ich drużyny osiągnęły wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym określone w ust. 2 pkt1 i 2. 

§ 8. 

1. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Milanówka na wniosek: 

1) klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik; 
2) trenerów, 

     po zasięgnięciu opinii Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka. 

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać w szczególności: 
1) dane osobowe zawodnika; 

2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego; 

3) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka w terminie od 1 do 30 
września danego roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w danym roku  lub roku poprzedzającym 

rok przyznania stypendium. 

4. Oceny formalnej wniosku dokonuje Burmistrz Miasta Milanówka, a następnie kieruje do zaopiniowania 
przezKomisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka. 

5. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany  

do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
6. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

7. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka na najbliższym posiedzeniu 

rozpatruje wniosek i przekazuje pisemną opinię Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
8. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Milanówka,pisemnie informuje wnioskodawcę oraz 

stypendystę. 

§ 9. 

1. Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony  nie krótszy niż 3 miesiące nie dłuższy niż rok 

kalendarzowy. 

2. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi minimalne wynagrodzenie brutto 

obowiązujące na dzień przyznania stypendium. 
3. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych. 

4. Wysokość miesięcznych rat stypendium sportowego może wynosić: 

1) dla zawodników - uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich do 30% kwoty,  
o której mowa w ust. 2; 

2) dla zawodników będących juniorami - pracującymi lub niepracującymi po zakończeniu realizacji 

obowiązku nauki lub studiujących do 40% kwoty, o której mowa w ust. 2. 
5. Przyznane zawodnikowi stypendium wypłacane jest na wskazane przez zawodnika konto bankowe,  

po potrąceniu należnego podatku od osób fizycznych. 

6. Zawodnicy pełnoletni pobierają stypendium osobiście lub przez pełnomocnika, za zawodników 

niepełnoletnich pobierają stypendium ich rodzice lub prawni opiekunowie. 



§ 10. 

1. Zawodnik traci prawo do stypendium w przypadku, gdy: 
1) zakończył karierę sportową; 

2) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych; 

3) został zawieszony w prawach zawodnika; 
4) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno – moralne; 

5) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę. 

2. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka na uzasadniony 

wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy. 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta Milanówka  
o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium. 

 

Rozdział 3 

Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

§ 11.  

1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia sportowe finansowane ze środków budżetu Miasta Milanówka, 
przeznaczone dla szczególnie uzdolnionych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom w wieku 12-25 lat, stale zameldowanym  
na terenie Miasta Milanówka. 

 

§ 12.  

1. Nagrodę bądź wyróżnienie  przyznaje Burmistrz Miasta Milanówka na wniosek: 

1) macierzystego klubu sportowego zawodnika; 

2) trenerów 

3) dyrektora szkoły lub rektora uczelni, do której uczęszcza zawodnik,  
po zasięgnięciu opinii Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka. 

2. Wniosek o nagrodę bądź wyróżnienie powinien zawierać w szczególności: 

1) dane osobowe zawodnika; 
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego; 

3) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka  w terminie od 1 do 30 
września danego roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w danym roku z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być  

udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Burmistrza Miasta Milanówka. 

5. Oceny formalnej wniosku dokonuje Burmistrz Miasta Milanówka, a następnie kieruje do zaopiniowania 
przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka. 

6. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany  

do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje 
zwrot wniosku bez rozpatrzenia. 

7. Złożenie wniosku o nagrodę bądź wyróżnienie nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

8. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka na najbliższym posiedzeniu 

rozpatruje wniosek i przekazuje pisemną opinię Burmistrzowi Miasta Milanówka 
9. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Milanówka, pisemnie informuje wnioskodawcę oraz 

nagrodzonego (wyróżnionego). 

§ 13. 

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym ze środków Miasta Milanówka, 

stanowiącym wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego  

we  współzawodnictwie sportowym krajowym lubmiędzynarodowym. 
2. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 

przyznania nagrody. 

3. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom, w formie pieniężnej, w następującej wysokości: 



1) za zajęcie od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub ustanowienie rekordu Świata  

- do 400% kwoty o której mowa w ust. 2; 
2) za zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata - do 350% kwoty o której mowa w ust. 2; 

3) za zajęcie od I do VII miejsca w Mistrzostwach Europy lub ustanowienie rekordu Europy - do 300% 

kwoty o której mowa w ust. 2; 
4) za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski lub ustanowienie rekordu Polski – do 250% 

kwoty o której mowa w ust. 2; 

5) za zajęcie od I do III miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz Ogólnopolskiej 

Gimnazjady, Ogólnopolskiej Licealiady oraz innych zawodów sportowych, organizowanych przez 
Polski Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki 

stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu - do 200% kwoty o której mowa  

w ust. 2; 
6) w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach 

rozgrywkowych - do 200% kwoty o której mowa w ust. 2 dla zawodników, którzy szczególnie 

wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego. 
4. Przyznana zawodnikowi nagroda wypłacana jest na wskazane przez zawodnika konto bankowe,  

po potrąceniu należnego podatku od osób fizycznych. 

§ 14.  

1. Wyróżnienie stanowi medal, puchar, dyplom, sprzęt sportowy związany z uprawianą  dyscypliną oraz inne 

upominki rzeczowe, których wartość nie przekroczy 150% kwoty o której mowa w § 13 ust. 2.  

2. Wyróżnienie może być przyznane zawodnikowi, który uczestniczył we współzawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym i osiągnął wysoki wynik sportowy. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 
 

§ 15.  

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała 447/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia  

28 października 2010 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania przez Gminę Milanówek stypendiów 
sportowych dla młodzieży oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie 

sportowym. 

§ 16. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 17. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

 

 
Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 
mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Potrzeba przygotowania nowej uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania 

 i cofania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia  

we współzawodnictwie sportowym, finansowanych z budżetu Miasta Milanówka wynika  

z dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją ww. zadań. Zakres proponowanych zmian 

jest na tyle obszerny, że proponuję uchwalenie nowej uchwały, a nie zmianę dotychczasowych 

regulacji. 

Niniejsza uchwała jest wynikiem głębokiego przeświadczenia władz miasta o konieczności 

efektywnego wsparcia młodych,  milanowskich sportowców, którzy przyczyniają się do promocji 

miasta na krajowych i międzynarodowycharenach sportowych. 

Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku  

o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) daje prawo organowi stanowiącemu gminy 

do podjęcia uchwały określającej zasady wspierania poprzez stypendia, nagrody i wyróżnienia osób 

fizycznych uprawiających sport.Promowanie młodych, uzdolnionych mieszkańców Milanówka służy 

lokalnej społeczności, ożywia pozytywną rywalizację, sprzyja rozwojowi uzdolnień i zainteresowań,  

w związku z tym zasadne jest  podjęcie niniejszej uchwały.  

 


