
 

 

UCHWAŁA NR LXVI/453/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 31 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133; z 2021 r. poz. 2054 i 2142) po przeprowadzonych 

konsultacjach uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej zgodnie 

z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzory wniosków o przyznanie stypendium, nagrody oraz wyróżnienia, stanowiące odpowiednio 

załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na stypendia i nagrody będą corocznie zabezpieczane w budżecie Miasta 

Sieradza. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/303/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i 

wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 253). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza. 

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

Łódzkiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Sieradzu 

 

 

Urszula Rozmarynowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 lipca 2022 r.

Poz. 4267



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/453/2022 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

§ 1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania za osiągnięte wyniki sportowe uzyskane w 

roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

Stypendia sportowe 

§ 2. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest raz w danym roku kalendarzowym, na czas określony i nie dłużej 

niż do 31 grudnia roku, na który zostało przyznane.  

2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie miasta. 

3. Stypendium sportowe wypłacane jest w formie pieniężnej w dwóch terminach: 

1) do 15 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku kalendarzowego; 

2) do 15 grudnia za okres od lipca do grudnia danego roku kalendarzowego. 

4. Stypendium sportowe nie podlega zwiększeniu w związku z uzyskaniem wyższego wyniku sportowego w 

okresie jego pobierania. 

§ 3. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest mieszkańcem miasta Sieradza; 

2) uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta tj. lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, zapasy, 

kajakarstwo, karate, taekwondo, futbol amerykański, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, koszykówka, brydż 

sportowy; 

3) uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy; 

4) osiągnęła przynajmniej jeden wynik sportowy wymieniony w § 4. 

§ 4. 1. Wyniki sportowe uprawniające do otrzymania stypendium sportowego: 

1) zajęcie miejsca I - V na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich; 

2) zajęcie miejsca VI - X na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich; 

3) zajęcie miejsca I - V na Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców lub juniorów; 

4) zajęcie miejsca VI - X na Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców lub juniorów; 

5) zajęcie miejsca I - V na Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów; 

6) zajęcie miejsca VI - X na Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów; 

7) zajęcie miejsca I - V na Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców lub juniorów; 

8) medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski młodzików. 

2. W przypadku osiągnięcia przez daną osobę dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których 

mowa w ust. 1, stypendium sportowe przysługuje za najwyższe osiągnięcie. 

§ 5. Wysokość stypendium sportowego ustala się w stosunku do osiągniętego wyniku sportowego w miesięcznej 

kwocie: 

1) 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) brutto - za wynik wskazany w § 4 ust. 1 pkt. 1, 3, 5; 

2) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto - za wynik wskazany w § 4 ust. 1 pkt. 2, 4, 6; 

3) 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) brutto - za wynik wskazany w § 4 ust. 1 pkt. 7; 
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4) 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto - za wynik wskazany w § 4 ust. 1 pkt. 8. 

Nagrody 

§ 6. Jednorazową nagrodę pieniężną otrzymuje zawodnik czynnie uprawiający sport oraz będący mieszkańcem 

Miasta Sieradza. 

§ 7. 1. Nagroda może być przyznana osobie, która w danym roku nie ubiega się o przyznanie stypendium 

sportowego oraz: 

1) zakwalifikowała się do reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata lub 

Europy; 

2) zajęła miejsce od I - V w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym; 

3) zajęła miejsce od I - V  w zawodach sportowych o zasięgu krajowym; 

4) zajęła miejsce od I - III w zawodach sportowych o zasięgu międzywojewódzkim. 

2. Nagroda może zostać przyznana w wysokości: 

1) 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto - za zakwalifikowanie się do reprezentacji Polski na 

Mistrzostwach Świata lub Europy, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich; 

2) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto - za zajęcie I miejsca w zawodach sportowych o zasięgu 

międzynarodowym; 

3) 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto - za zajęcie II miejsca w zawodach sportowych o 

zasięgu międzynarodowym; 

4) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto - za zajęcie III - V miejsca w zawodach sportowych o zasięgu 

międzynarodowym; 

5) 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto - za zajęcie I miejsca w zawodach sportowych o zasięgu 

krajowym; 

6) 600,00 (słownie: sześćset złotych) brutto - za zajęcie II miejsca w zawodach sportowych o zasięgu krajowym; 

7) 500,00 (słownie: pięćset złotych) brutto - za zajęcie III - V miejsca w zawodach sportowych o zasięgu 

krajowym; 

8) 300,00 (słownie: trzysta złotych) brutto - za zajęcie I - III miejsca w zawodach sportowych o zasięgu 

międzywojewódzkim. 

§ 8. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których 

mowa w § 7 ust. 1 zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie nagrody na podstawie 

najwyższego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku. 

Wyróżnienia 

§ 9. 1. Wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej na 

terenie miasta Sieradza. 

2. Wyróżnienie przyznaje się w związku z podejmowaniem inicjatyw na rzecz rozwoju sportu na terenie miasta 

lub uhonorowaniem całokształtu kariery trenerskiej lub zawodniczej. 

3. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek, pucharów, listów gratulacyjnych lub innych nagród 

rzeczowych. 

Postanowienia ogólne 

§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia może wystąpić trener, 

pełnoletni zawodnik, rodzic, opiekun prawny, stowarzyszenie kultury fizycznej lub klub sportowy, do którego 

zawodnik przynależy. Postępowanie o przyznanie stypendium sportowego może zostać wszczęte z urzędu przez 

Prezydenta Miasta Sieradza. 

2. Wniosek składa się o przyznanie tylko jednej z form: stypendium, nagroda lub wyróżnienie. 
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3. Do wniosku załącza się zaświadczenie potwierdzające opisane osiągnięcia, wydane przez Polski Związek 

Sportowy, regionalny związek sportowy właściwy dla danego sportu lub krajową organizację osób 

niepełnosprawnych. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia na dany rok składa się w Urzędzie Miasta Sieradza 

w terminie do 30 stycznia danego roku kalendarzowego. W roku 2022 w terminie do 31 sierpnia,  natomiast wypłata 

nastąpi zgodnie z § 2 pkt. 3 ust. 2. 

5. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 4, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Sieradza. 

6. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni 

od daty powiadomienia. 

§ 11. 1. Wniosek zostaje bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę; 

3) rezygnacji kandydata; 

4) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie. 

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia opiniuje Komisja powołana 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza, określającym jej skład osobowy i tryb działania. 

2. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Sieradza listę kandydatów do stypendiów sportowych, nagród i 

wyróżnień wraz z opinią, o której mowa ust. 1. 

§ 13. 1. Stypendia sportowe, nagrody lub wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Sieradza. 

2. Wykaz osób, które otrzymały stypendium sportowe, nagrodę lub wyróżnienie ogłaszany jest zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Sieradza na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. 

§ 14. Prezydent Miasta Sieradza może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę lub wyróżnienie w każdym czasie, 

z pominięciem procedury składania wniosku. 

§ 15. 1. Stypendium sportowe cofa się w przypadku gdy: 

1) stypendysta przestaje być mieszkańcem miasta Sieradza; 

2) stypendysta zrzeknie się pobierania stypendium; 

3) stypendyście zostanie odebrany osiągnięty wynik przez organizatora zawodów sportowych lub przez właściwy 

związek sportowy. 

2. Wnioskodawca lub stypendysta ma obowiązek niezwłocznie pisemnie zawiadomić Prezydenta Miasta 

Sieradza o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. O pozbawieniu wypłaty stypendium sportowego Prezydent Miasta Sieradza powiadamia zawodnika, 

macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej oraz Komisję ds. przyznawania stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień. 

4. Pozbawienie stypendium sportowego wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zaistniały przyczyny i pisemnym zawiadomieniu zawodnika o przyczynach jego pozbawienia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4267



§ 16. Przyznanie i pozbawienie stypendium sportowego oraz nagrody pieniężnej następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

   

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Sieradzu 

 

 

Urszula Rozmarynowska 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/453/2022 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO W ROKU ................ 

DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko lub nazwa: ……………………………………………..………………………………......... 

2. Adres zamieszkania lub siedziby: ……………………………………………………………….………….... 

DANE ZAWODNIKA: 

1. Imię (imiona) i nazwisko: …………………………………………………………………….…………........ 

2. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………….……......... 

3. Pesel: ……………………………………………………………………………………………………......... 

4. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….…………......... 

5. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych* (dotyczy osób niepełnoletnich):  

….……………………………………………………………………………………………………….............. 

6. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych* (dotyczy osób niepełnoletnich): 

………………………………………………………………………………………………………….................. 

7. Przynależność klubowa (o ile dotyczy): ……………………………………………………………………..... 

8. Imię i nazwisko trenera: ……………………………………………………………………………..……....... 

9. Nr rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium sportowe: 

                           

Którego posiadaczem jest:…………………………………………………………………………….......... 

11. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych: 

Osiągnięcia sportowe zawodnika za rok poprzedzający składanie wniosku 

Zajęte miejsce/kategoria Rodzaj i miejsce zawodów** Data zawodów 

    

    

    

    

    

    

* niepotrzebne skreślić 

** zgodnie z § 4 ust. 1 regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień  

Oświadczam, że: 

1) Wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym. 
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2) Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Prezydenta Miasta Sieradza o okolicznościach 

skutkujących pozbawieniem stypendium sportowego zgodnie z regulaminem. 

…………………………………………….. 

(data i czytelny podpis zawodnika) 

……………………………………………............... 

(data i czytelny podpis/pieczątka wnioskodawcy) 

……………………………………………................. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Załączniki: 

………………………………………………………………………………………………………………...........

.............................……………………………………………………………………………………………………

………..........……………………………………………………………………………………………......................

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

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

.... 

   

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Sieradzu 

 

 

Urszula Rozmarynowska 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/453/2022 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY W ROKU ………………. 

DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………..……..……......... 

2. Adres zamieszkania lub siedziby: ………………………………………………………………….……..….... 

DANE ZAWODNIKA: 

1. Imię (imiona) i nazwisko: ………………………………………………………………………….................... 

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………..................... 

3. Pesel: …………………………………………………………………………………………………….......... 

4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………........... 

5. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych* (dotyczy osób niepełnoletnich): 

………………………………………………………………………………………………………....................... 

6. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych* (dotyczy osób niepełnoletnich): 

………………………………………………………………………………………………………….................. 

7. Przynależność klubowa (o ile dotyczy): ……………………………………………………………………...... 

8. Imię i nazwisko trenera: …………………………………………………………………………….................. 

9. Nr rachunku bankowego, na który będzie przekazana nagroda: 

                           

Którego posiadaczem jest:…………………………………………………………………………….. 

11. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych: 

Osiągnięcia sportowe zawodnika za rok poprzedzający składanie wniosku 

Zajęte miejsce/kategoria Rodzaj i miejsce zawodów** Data zawodów 

    

    

    

    

    

    

* niepotrzebne skreślić 

** zgodnie z § 7 ust. 1 regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień  

Oświadczam, że: 

1) Wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym. 
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2) Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Prezydenta Miasta Sieradza o okolicznościach 

skutkujących pozbawienia nagrody sportowej zgodnie z regulaminem. 

……………………………………………................ 

(data i czytelny podpis zawodnika) 

……………………………………………................ 

(data i czytelny podpis/pieczątka wnioskodawcy) 

……………………………………………................. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Załączniki: 

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

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

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

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

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

   

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej 

 

 

Urszula Rozmarynowska 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/453/2022 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA W ROKU ………………. 

DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko lub nazwa: ………………………………………………………………………………......... 

2. Adres zamieszkania lub siedziby: ……………………...…………………………………………………….... 

DANE ZAWODNIKA: 

1. Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………..…………........ 

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………..……......... 

3. Pesel: ………………………………………………………………………………………….…………......... 

4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..…………......... 

5. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych* (dotyczy osób niepełnoletnich): 

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

6. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych* (dotyczy osób niepełnoletnich): 

……………………………………………………………………………………………………………….......... 

7. Przynależność klubowa (o ile dotyczy): ……………………………………………………………………..... 

8. Imię i nazwisko trenera: ……………………………………………………………..........………………....... 

9. Uzasadnienie wniosku 

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

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

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

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

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że: 

1) Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

……………………………………………............... 

(data i czytelny podpis osoby fizycznej) 

……………………………………………................ 

(data i czytelny podpis/pieczątka wnioskodawcy) 

……………………………………………................. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Sieradzu 

 

Urszula Rozmarynowska 
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