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Załącznik do uchwały Nr XL/16/2022 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 17 lutego 2022 r. 

 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych 
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

§ 1.1. Okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym można przyznać osobie 
fizycznej, która jest mieszkańcem Skierniewic i uprawia sport w dyscyplinie sportowej znaczącej dla 
Miasta Skierniewice. 
 
2. Za dyscypliny sportowe znaczące dla Miasta Skierniewice, ze względu na ugruntowaną tradycję lokalną 
oraz popularność wśród mieszkańców,  uznaje się: 
 
1) w sportach indywidualnych: sporty walki, sporty siłowe, lekkoatletyka, pływanie, ratownictwo wodne, 
tenis stołowy, tenis ziemny, kolarstwo, formuły wyścigowe, sporty umysłowe, taniec sportowy, 
dyscypliny orientacji sportowej, triathlon; 
 
2) w sportach drużynowych: piłkę nożna, piłkę koszykowa, piłkę siatkową, hokej na trawie, rugby. 
 
§ 2. Ustala się następujące rodzaje  okresowych stypendiów sportowych: 
 
1) stypendium kwartalne; 
 
2) stypendium półroczne. 
 
§ 3.1. Ustala się następujące wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych w 
sportach indywidualnych: 
 
1) półroczne w  kategorii Senior, Młodzieżowiec, Junior: 
 
a) reprezentujących Polskę lub Skierniewice na Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Pucharach 
Europy po 1 700 zł brutto miesięcznie, 
 
b)  powołanych do Kadry Narodowej Polski, medalistów Mistrzostw Polski lub posiadających klasę 
Mistrzowską Międzynarodową lub klasę Mistrzowską Krajową po 1 100 zł brutto miesięcznie, 
 
c) powołanych do Kadry Województwa, medalistów Pucharu Polski, Grand Prix Polski lub posiadających 
I klasę sportową po 600 zł brutto miesięcznie; 
 



2) kwartalne w kategorii Junior Młodszy, Młodzik: 
 
a)  reprezentujących Polskę lub Skierniewice na Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Pucharach 
Europy lub posiadających klasę Mistrzowską Międzynarodową lub Licencję Międzynarodową po 1 100 zł 
brutto miesięcznie, 
 
b) powołanych do Kadry Narodowej Polski, medalistów Mistrzostw Polski lub posiadających klasę 
Mistrzowską Krajową po 800 zł brutto miesięcznie, 
 
c) powołanych do Kadry Województwa, medalistów Pucharu Polski, Grand Prix Polski lub posiadających 
I klasę sportową po 400 zł brutto miesięcznie. 
 
2. Ustala się następujące wysokości okresowych kwartalnych stypendiów sportowych dla osób fizycznych 
w sportach drużynowych: 
 
1) reprezentujących Polskę lub Skierniewice na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub 
powołanych do Kadry Narodowej Polski po 1 200 zł brutto miesięcznie, 
 
2) medalistów Mistrzostw Polski lub powołanych do Kadry Województwa po 600 zł brutto miesięcznie. 
 
§ 4.1. Okresowe stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe przyznaje się na wniosek. 
 
2. Wniosek zawierający w szczególności dane wnioskodawcy, dane osoby, której dotyczy wniosek oraz 
potwierdzony wynik sportowy, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, 
składa się do Prezydenta Miasta Skierniewice w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego. 
 
3. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje wydział właściwy ds. sportu Urzędu Miasta Skierniewice. 
 
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia w tej sprawie. 
 
5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
 
1) złożenia po terminie; 
 
2) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę; 
 
3) nieusunięcia w terminie braków formalnych, o których mowa w ust. 4. 
 
§ 5.1. O przyznaniu stypendiów, o których mowa w § 2 decyduje Prezydent Miasta po uprzednim 
zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Skierniewice ds. sportu. 
 
2. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich 
na stronach internetowych Urzędu Miasta Skierniewice i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Skierniewice. 
 
§ 6. Prezydent Miasta, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Skierniewice ds. 
sportu, może pozbawić osobę, której wcześniej przyznano okresowe stypendium sportowe, gdy 
informacje przedstawione we wniosku okazały się nieprawdziwe. 
 
 


