
UCHWAŁA NR XXXIII/254/2021 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/252/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017r. 
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  i wysokości stypendiów sportowych 

dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe  oraz dla trenerów sportu  prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/252/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017r. w sprawie 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Stypendium sportowe dla zawodnika lub trenera przyznaje się na czas określony na okres od 
1 miesiąca do 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.”; 

2) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Podstawę ustalenia wysokości stypendium, zwanej dalej „podstawą”, stanowi kwota 300 zł brutto.”; 

3) § 11. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, wydając decyzje 
administracyjną, ma prawo, z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku 
o przyznanie stypendium sportowego, pozbawić stypendium sportowego zawodnika lub trenera, który: 

1) zakończył karierę sportową lub jest trwale niezdolny do startów lub prowadzenia szkoleń, 

2) nie realizuje programu szkolenia sportowego, 

3) utracił licencję lub zaprzestał szkolenia zawodników lub został zawieszony w prawach zawodnika lub 
trenera, 

4) przestał być członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie gminy 
Białobrzegi. 

5) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno – moralne, 

6) odmówił udziału w zawodach bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku    Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
 

Zenon Jachowski 
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UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr XXIX/252/2017 z dnia 16 maja 2017r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi wprowadziła 
zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  

Stosowane w codziennej praktyce rozwiązania przyjęte w powyższej uchwale są zbyt ogólne i 
niekorzystne dla samorządu ze względu na coraz częstsze rotacje zawodników pobierających stypendia, 
którzy zmieniają kluby w trakcie trwania sezonu. Z tego powodu potrzebne jest skrócenie minimalnego 
okresu przyznawania stypendiów sportowych z 3 do 1 miesiąca. Ponadto z uwagi na fakt, iż obowiązująca 
uchwała została podjęta w 2017 roku i od tej pory najniższe wynagrodzenie uległo znacznemu 
podwyższeniu – należy zwiększyć minimalne oraz maksymalne stawki stypendiów sportowych.   

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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