UCHWAŁA NR X/74/15
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.715), Rada Miejska
Gminy Rawicz uchwala, co następuje:
Rozdział I
Zasady ogólne
§1
1. Ustanawia się stypendia sportowe pod nazwą „Nadzieje Olimpijskie” dla zawodników
(osób fizycznych) osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania
stypendiów opisane zostały w Rozdziale II niniejszej uchwały.
2. Ustanawia się nagrody jednorazowe dla zawodników (osób fizycznych) za osiągnięcia
uzyskane w rywalizacji drużynowej. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania nagród
jednorazowych opisane zostały w Rozdziale III niniejszej uchwały.
3. Ustanawia się nagrody specjalne dla zawodników (osób fizycznych) za uzyskanie
wybitnych osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym. Zasady
i tryb przyznawania i pozbawiania nagród specjalnych opisane zostały w Rozdziale IV
niniejszej uchwały.
4. Ustanawia się nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe dla uczestników (osób
fizycznych) jednorazowych lub cyklicznych imprez sportowych, których organizatorem
lub współorganizatorem jest Gmina Rawicz lub jej jednostka organizacyjna. Zasady i tryb
przyznawania i pozbawiania nagród finansowych oraz nagród rzeczowych opisane zostały
w Rozdziale V niniejszej uchwały.
Rozdział II
Stypendia sportowe „Nadzieje Olimpijskie”
§2
1. Stypendia sportowe mogą być przyznane zawodnikom klubów sportowych działających
na terenie Gminy Rawicz.
2. Stypendia sportowe mogą otrzymać zawodnicy w wieku od 13 do 23 lat za wysokie
osiągnięcia w sportach indywidualnych lub drużynowych.
3. Stypendia sportowe przyznawane są zawodnikom w danym roku kalendarzowym
od stycznia do grudnia, za indywidualne osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku
kalendarzowym.
4. Stypendia wypłacane jest każdemu stypendyście w wymiarze miesięcznym
w terminie do 10 dnia danego miesiąca.

§3
Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów sportowych wraz z wysokością
kwot uzależnionych od uzyskanego wyniku sportowego:
1) zajęcie miejsc od 4 do 8 w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Młodzieży w kategoriach wiekowych junior lub młodzieżowiec w wysokości 100,00 zł
miesięcznie,
2) zajęcie miejsc od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Młodzieży w kategorii wiekowej młodzik w wysokości 130,00 zł miesięcznie,
3) powołanie do kadry narodowej lub zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski
lub Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w kategoriach wiekowych junior lub
młodzieżowiec w wysokości 130,00 zł miesięcznie,
4) zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Młodzieży w kategoriach wiekowych junior lub młodzieżowiec w wysokości 160,00 zł
miesięcznie,
5) zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Młodzieży w kategoriach wiekowych junior lub młodzieżowiec w wysokości 200,00 zł
miesięcznie.
§4
1. Stypendium sportowe jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego. We
wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach
zawodnika. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające dotychczasowe
osiągnięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego składane są w terminie do 31 stycznia
każdego roku.
3. W przypadku, gdy zawodnik w danym roku uzyskał więcej niż jeden wynik uprawniający
go do otrzymania stypendium sportowego, zawodnikowi przysługuje tylko jedno
stypendium sportowe.
4. Rada Sportu w terminie 14 dni od daty, o której mowa w ust. 2, opiniuje wnioski,
sporządza listę kandydatów do stypendium oraz przedkłada ją Burmistrzowi Gminy
Rawicz, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów sportowych.
§5
Pozbawia się zawodnika stypendium sportowego w przypadku wystąpienia jednej
z następujących przesłanek:
1) zawodnik został zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika przez klub
lub przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
2) w okresie pobierania stypendium zawodnik świadomie i z własnej winy czasowo
zaprzestał startów lub treningów,
3) w okresie pobierania stypendium zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego,
mającego siedzibę i działającego na terenie Gminy Rawicz,
4) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami
współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Gminy
Rawicz lub klubu sportowego.

Rozdział III
Nagrody jednorazowe za osiągnięcia uzyskane w sportach drużynowych
§6
1. Nagrody jednorazowe mogą być przyznane zawodnikom klubów sportowych działających
na terenie Gminy Rawicz.
2. Nagroda jednorazowa przyznawana jest w danym roku kalendarzowym zawodnikom
za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym w rywalizacji drużynowej.
3. Zawodnik otrzymujący nagrodę jednorazową musi wchodzić w skład drużyny
podstawowej w rozumieniu przepisów i regulaminów danych dyscyplin sportowych oraz
przyjętych zasad obowiązujących w polskich związkach sportowych.
4. Nagrody jednorazowe wypłacane są każdemu zawodnikowi w terminie do 30 dni od daty
ich przyznania.
§7
Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród jednorazowych:
1) za zajęcie w Mistrzostwach Polski zawodów drużynowych miejsc 1, 2 i 3 każdemu
zawodnikowi drużyny zgłoszonemu do tej części rozgrywek w wysokości odpowiednio
500 zł, 400 zł, 300 zł,
2) za zajęcie od 4 do 8 miejsca w Finałach Mistrzostw Polski zawodów drużynowych
każdemu zawodnikowi drużyny zgłoszonemu do tej części rozgrywek w wysokości
200 zł.
§8
1. Nagroda jednorazowa jest przyznawana na pisemny wniosek klubu sportowego. Do
wniosku załącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcie wyniku sportowego
spełniającego kryteria wymienione § 7 oraz imienną listę zawodników zgłoszonych do tej
części rozgrywek, za które przysługuje nagroda jednorazowa. W przypadku składania
wniosku obowiązuje wzór jak dla wniosku o stypendium sportowe.
2. Wnioski o przyznanie nagrody jednorazowej składane są w terminie do 31 stycznia
każdego roku.
3. Rada Sportu w terminie 14 dni od daty, o której mowa w ust. 2, opiniuje wnioski,
sporządza listę kandydatów do nagród jednorazowych oraz przedkłada ją Burmistrzowi
Gminy Rawicz, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród jednorazowych.
§9
Pozbawia się zawodnika nagrody jednorazowej w przypadku wystąpienia jednej
z następujących przesłanek:
1) zawodnik został zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika przez klub
lub przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
2) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami
współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Gminy
Rawicz lub klubu sportowego.

Rozdział IV
Nagrody specjalne za uzyskanie wybitnych osiągnięć sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym
§ 10
1. Nagrody specjalne mogą być przyznane zawodnikom trwale związanym z Gminą Rawicz
poprzez swoje zamieszkanie lub miejsce urodzenia, bez względu na swoją przynależność
klubową.
2. Nagroda specjalna przyznawana jest w danym roku kalendarzowym za osiągnięty
w tym samym roku wynik sportowy.
3. Nagrody specjalne wypłacane są każdemu zawodnikowi w terminie do 30 dni od daty ich
przyznania.
§ 11
Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród specjalnych:
1) nagrody specjalne w kategorii seniorów przyznaje się za zajęcie medalowych miejsc
w Mistrzostwach Świata, w Igrzyskach Olimpijskich lub w Igrzyskach Paraolimpijskich
w dyscyplinach olimpijskich w wysokości do 10.000 zł; nagrody mogą przyjąć formę
finansową lub rzeczową o wartości do 10.000 zł,
2) nagrody specjalne w kategoriach młodzieżowych przyznaje się za zajęcie medalowych
miejsc w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata lub w Uniwersjadzie,
w dyscyplinach olimpijskich, w wysokości do 5.000 zł; nagrody mogą przyjąć formę
finansową lub rzeczową o wartości do 5.000 zł,
3) nagrody specjalne w kategoriach młodzieżowych i seniorskich za wybitne osiągnięcia
sportowe uzyskane w sportach drużynowych na poziomie kadry narodowej w wysokości
do 5.000 zł; nagrody mogą przyjąć formę finansową lub rzeczową o wartości do 5.000 zł.
§ 12
Nagrodę specjalną przyznaje Burmistrz Gminy Rawicz na wniosek zawodnika lub jego
prawnego opiekuna, klubu sportowego, bądź z własnej inicjatywy. W przypadku składania
wniosku obowiązuje wzór jak dla wniosku o stypendium sportowe.
§ 13
Pozbawia się zawodnika nagrody specjalnej w przypadku wystąpienia jednej z następujących
przesłanek:
1) zawodnik został zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika przez klub
lub przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
2) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami
współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Gminy
Rawicz.

Rozdział V
Nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe dla uczestników jednorazowych
lub cyklicznych imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem
jest Gmina Rawicz lub jej jednostka organizacyjna
§ 14
1. Burmistrz Gminy Rawicz może przyznać nagrody finansowe lub nagrody rzeczowe dla
uczestników jednorazowych bądź cyklicznych imprez sportowych, których organizatorem
lub współorganizatorem jest Gmina Rawicz, bądź jej jednostka organizacyjna. W tym
przypadku, przyznanie nagrody nie jest uzależnione od przynależności klubowej, wieku
bądź miejsca zamieszkania uczestnika zawodów, a jedynie od wyniku sportowego.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są za zajęcie miejsca od I do VI.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane w wysokości lub wartości od
500 zł do 3.500 zł.
§ 15
Pozbawia się nagrody finansowej lub nagrody rzeczowej, o której mowa w § 14, w
przypadku, gdy uczestnik jednorazowych bądź cyklicznych imprez sportowych, których
organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Rawicz, bądź jej jednostka organizacyjna,
swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia
społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Gminy Rawicz.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 16
1. W przypadku, gdy zawodnikowi przysługuje prawo otrzymania jednocześnie stypendium
sportowego i nagrody jednorazowej, zawodnik otrzymuje tylko stypendium sportowe.
2. Zawodnik w trakcie pobierania stypendium sportowego ma prawo otrzymać nagrodę
specjalną oraz nagrody, o których mowa w § 14.
§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.
§ 18
Traci moc uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Gminy Rawicz pod nazwą „Nadzieje
Olimpijskie”, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych dla zawodników
legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi oraz szczegółowe zasady i tryb ich
przyznawania, wstrzymywania i cofania.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

