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UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 2016 f.

zmieniajqca uchwale w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypend iow sportowych dla zawod nikow
nsiagajacych wysokie wyniki sportowe we ws polzawodnictwie mi edzyn aredowym lub krajowym .

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 3 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca
20 10 r. 0 sporcie (Oz. U. z 20 16 r. poz. 176, 1170 i 1171), Rada Miejska w Lodzi

uc hwala, co nastepuje:

§ 1. W Regulaminie stypendi6w sportowych dla zawodnik6w osiagajacych wy soki e wy niki
sportowe we wspolzawodnictwie mi edzynarodowym lub krajowym, stanowiacyrn zalacznik do uchwaly
Nr XII/242/15 Rady Miejski ej w Lodzi z dnia 20 maja 20 15 r. w sprawie zatwierdzenia regu laminu
stypendi6w sportowych dla zawodnik6w osiagajacych wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwi e
miedzynarodowyrn lub krajowym (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego po z. 2605), zmienionej uchwala
Nr XXVIII/730/ 16 Rady Miejskiej w Lodzi z dni a 20 kwi etnia 20 16 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzki ego
poz. 2096), wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) § 2 - § 6 otrzyrnuja brzmi enie:

,,§ 2. Ilekroc w nini ejszej uchwale jest mowa 0 zawodniku nalezy przez to rozumiec osobe
fizyczna, kt6ra uprawia okreslony sport i spelnia jeden z nizej wy mienionych warunk6w:

1) jest zawodnikiem klubu sportowego lub organi zacji sportowej z siedziba w Lodzi;

2) jest zwiazany umowa z klubem sportowy m lub organizacja sportowa z siedziba w Lodzi;

3) nie bedac zawodnikiem klubu sportowego lub organizacji sportowej i nie bedac zwiazanyrn
urnowa z klubem sportowym lub organi zacja sportowa ma miejsce zamieszkania w Lodzi.

§ 3. Do zlozenia wniosku 0 przyznanie stypendium uprawniony jest w szczegolnosci:

1) klub sportowy lub organizacj a sportowa z siedz iba w Lodzi;

2) wlasc iwy w danym sporcie zwiazek sportowy.

§ 4. 1. Stypendium moze otrzy rnac zawodnik spelniajacy jednoczesnie nastepujace warunki:

1) wy niki bedace pod stawa do przyznania stypendium osiagnal w klubie sportowym lub organizacji
sportowej z siedz iba w Lodzi lub - w przypadku zawodnika nie reprezentujacego klubu
sportowego lub organizacj i sportowej - w okresie zamieszkiwania w Lodzi ;

2) upra wia sport objety programem najblizszych igrzysk olimpijskich lub nieobjety program em
najbli zszych igrzysk olimpijskich ale obj ety wspolzawodnictwem sportowym, organizowanym
przez polski zw iaze k sportowy;

3) zostal objety szkoleniem centralnym (punkt ten nie dotyczy zawodnik6w niepelnosprawnych );



4) zajal miejsce od I do III w mistrzo stwach Europy lub swiata w kat egorii junior6w lub junior6w
mlod szych/k adet6w lub zajal miej see od I do III w nastepuj acych zawodaeh: mistrzo stwa Polski
junior6w, mi strzostwa Polsk i junior6w mlodszyeh/kadet6w;

5) nadal ezynnie uezestniezy we wsp61zawodnietw ie sportowym organizowanym przez polski
zw iazek spo rtowy.

2. Stype ndium moze ot rzy mac rowniez zawodnik z kat egorii junior6w lub junior6w
mlodszyeh/kade t6w, kt6ry zajal miej sea od I do III w mistrzo stwa eh Europy, swiata lub Polski
w kategorii ml odziezowcow lub senior6w.

§ 5. Liezba stypendi6w przyznanyeh w danym roku kalendarzowym i ieh wysokosc
uzalezni one S1l od os iag nietych wy nik6w spo rtowyeh, kwoty zapisanej na ten ee l w uehwalonym na
dany rok budzecie miasta Lo dz i oraz liczby zawodnik6w, kt6rzy spe lnili warunki wymienione w
§ 4 przy czym najnizsza kwota rniesieczn ego sty pendium nie mo ze wynosic mni ej niz 100 zl a
naj wy zsza kwota rniesieczn ego sty pendium nie mo ze przekroczyc przeci etnego miesiecznego
wy nagrodzenia w sekto rze przed siebi orstw, podanego przez Prezesa GI6wnego Urzedu
Statys tycznego, za rok poprzedzajacy przyznani e sty pe ndium.

§ 6. W przypadku duzej liezby zawodnik6w, kt6rzy spelnili warunki wy mienione w § 4
pierwszenstwo do otrzymania stype ndium maja zawodniey, kt6rzy zdoby li wysokie wy niki
sportowe we ws p6 lzawodnietwie mi edzyn arodowyrn . W dalszej kol ejnosci sty pendia przyznawane
beda za wy niki sportowe os iagniete we ws polzaw odnictw ie krajowym do wyezerpania srod kow
przeznaezonye h do rozdysponowania w ogloszony rn naborze wniosk6w, w nastepujacej kol ejn osci :

1) w sportae h objetych program em najblizszych igrzysk olimpijskieh zawodniey, kt6rzy zaje li:

a) I miej see,

b) nastepnie II miejsee, z pozostalej puli sro dkow,

e) nastep nie III miej sce, z pozostalej puli sro dkow;

2) nastepnie w sportach nieobj etych pro gramem najblizszy ch igrzy sk olimpij skich, z po zostalej puli
src dkow zawodniey, kt6rzy zajeli:

a) I miej see,

b) nastepnie II miej see, z pozosta lej puli srodkow,

c) nastepnie III miej sce, z pozostalej puli srodkow.";

2) § 13 otrzymuje brzmien ie :

,,§ 13. Prot okol zostaje przekazan y do akce ptaej i Prezyd entowi Miasta Lodzi , kt6ry wy daje
decyzj e adrninistracyj na 0 przyznaniu lub odmowie przyznania sty pendium.";

3) uehyla sie § 14 i 15;

4) § 16 otrzy m uje brzmienie :

,,§ 16. Wyplata stypendi um dla zawodnika reprezentuj acego klub sportowy lub orga nizacje
sportowa z siedziba w Lodzi rnoze nastapic za posrednictw em tego klubu sportowego lub
organizaej i spo rtowej, na pod stawie um owy ." .

§ 2. Wykonanie uchwaly powi erza sie Prezyclentowi Miasta Lodzi .
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§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowyrn
Wojew6dztwa L6dzki ego.

Przewodniczacy
Rady Miejskicj w Lodzi

Tornasz KACPRZAK

Projektodawca jest
Prezydent Miasta Lod zi



Uzasadnicnic

Obowiazujaca uchwala Nr XII/242/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu stypendiow sportowych dla zawodnikow osiagajacych wysokie wyniki
sportowe we wspolzawodnictwie miedzynarodowyrn lub krajowym , zmieniona uchwala Nr
XXVIII/730/16 Rady Miejskiej w Lodzi z 20 kwietnia 2016 r. przewiduje honorowani e stypendiami
jedynie zawodnikow klubow sportowych i organizacji sportowych z siedziba w Lodzi. Ponadto
uprawnionym do zlozenia wniosku 0 przyznanie stypendium jest wylacznie klub sportowy zawodnika
lub wlasciwy w danym sporcie zwiazek sportowy. Uchwala stanowi rowniez, ze od decyzji Prezydenta
Miasta Lodzi w sprawie przyznania stypendium nie przysluguj e odwolanie.

Powyzsze regulacje zostaly podwazone przez Prokuratora Regionalnego w Lodzi , Niniejsza
uchwala zmieniajaca uwzglednia uwagi Prokuratora Regionalnego i poszerza krag podrniotow
uprawnionych do otrzymania stypendium 0 zawodnik6w niezrzeszonych w zadnym klubie lub
organizacj i sportowej , zamieszkalych na terenie miasta Lodzi. W takim przypadku wniosek 0 przyznanie
stypendium moze zostac zlozo ny bezposrednio przez osobe, ktora osiagnela okreslony wynik sportowy.
Ponadto wprowadza zasade wydawania decyzji 0 przyznaniu lub odmowi e przyznana stypendium. Poza
tym doprecyzowano § 5 i 6 uchwaly wskazujac kolejnosc przyznawania stypendiow,

Nalezy podkreslic, ze najnowsze orzeczenia sadow administracyjnych, zapadle juz po podjeciu
obowiazujacej uchwaly, wyraznie wskazuja na brak mozliwosci wprowadzenia ograniczen kregu osob
uprawnionych do otrzymania stypendium oraz uprawnionych do zlozenia wniosku 0 ich przyznanie.
Wskazuja rowniez, ze wlasciwyrn sposobem rozpatrzenia wniosku jest wydanie decyzji administracyjnej
od ktorej przysluguje odwolanie.

Majac powyzsze na uwadze podjecie niniejszej uchwaly jest celowe i zasadne.
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