
UCHWAŁA NR XX/180/16
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie ustanowienia regulaminu "Sybilli Sportowej" - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta 
Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), art. 31 ust 3 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 
2014 roku,  poz. 715 z późn. zm.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustanawia się regulamin „Sybilli Sportowej” – Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Wykaz zawodów, w których zajęcie miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego uprawnia do ubiegania się o 
„Sybillę Sportową” stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 

Wniosek, na podstawie którego Prezydent Miasta Puławy przyznaje „Sybillę Sportową” stanowi załącznik nr 3 
do uchwały.

§ 4. 

Traci moc uchwala nr XV/164/11 Rady Miasta Puławy z 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
„Sybilli Sportowej” – Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe.

§ 5. 

Wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy

Bożena Krygier
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/180/16

Rady Miasta Puławy

z dnia 25 lutego 2016 r.

Regulamin „Sybilli Sportowej” - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe

§ 1

1. Przyznawanie „Sybilli Sportowej” - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy – zwanego dalej 
„stypendium” ma na celu wspieranie szczególnie uzdolnionych zawodników.

2. Prezydent Miasta Puławy przyznaje stypendium zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

3. Dane osiągnięcie sportowe może być podstawą przyznania stypendium jednokrotnie.

4. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy: od 1 stycznia do 31 grudnia lub od 1 lipca do 30 
czerwca – z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w § 4 ust. 3 zdanie trzecie. W przypadku, o którym mowa w § 
5 ust. 3 wydawana jest decyzja obejmująca pełny okres, na który stypendium zostało przyznane.

5. Stypendium ma charakter uznaniowy.

§ 2. 

1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia poniższe warunki:

1) jest członkiem klubu działającego na terenie Miasta Puławy,

2) uprawia dyscyplinę olimpijską,

3) osiąga w niej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zajął co najmniej 1 miejsce w 
międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików objętych współzawodnictwem w ramach Systemu Sportu 
Młodzieżowego, zajął co najmniej 3 miejsce na zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa 
sportowego polskich związków sportowych wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały także jako członek 
reprezentacji województwa lubelskiego do kategorii seniora włącznie lub został zakwalifikowany do udziału w 
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy,

4) o ile jest uczniem – posiada co najmniej dobrą ocenę zachowania.

2. Stypendium sportowe może być przyznane mieszkańcowi Miasta Puławy, który nie jest członkiem klubu 
sportowego o ile spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2 - 4.

3. Kandydat spełniający powyższe warunki może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej 
kariery sportowej i plany startów wskazują na możliwość osiągania wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

§ 3. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa klub sportowy, którego barwy reprezentuje zawodnik 
w terminach do 15 maja (za osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy) i do 15 listopada (za osiągnięcia z ostatnich 12 
miesięcy) a w przypadku zawodnika, który nie jest członkiem klubu sportowego – sam zainteresowany lub jego 
ustawowy przedstawiciel - z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 wniosek o przyznanie stypendium sportowego składany jest w 
terminie 15 dni od uzyskania kwalifikacji na igrzyska olimpijskie.

3. Wniosek, oprócz danych osobowych winien zawierać informacje o wszystkich startach i osiągnięciach 
zawodnika z ostatnich 12 miesięcy, planach startów i przygotowań na okres pobierania stypendium sportowego 
oraz opinię dyrektora szkoły wraz z aktualną oceną zachowania, jeżeli zawodnik jest uczniem.
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4. W razie stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku wnioskodawca zostaje zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie trzech dni.

§ 4. 

1. Złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego weryfikuje komisja ds. stypendiów sportowych 
powoływana corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy.

2. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Puławy listę osób kwalifikujących się do otrzymania stypendium.

3. O przyznaniu stypendium oraz o jego wysokości orzeka Prezydent Miasta Puławy w drodze decyzji 
administracyjnej. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3 i 8 Prezydent Miasta Puławy uchyla lub zmienia za 
zgodą strony uprzednio wydaną decyzję i orzeka co do istoty sprawy.

4. O otrzymaniu stypendium przez ucznia informowany jest dyrektor szkoły, do której uczęszcza stypendysta 
oraz klub sportowy, którego barwy reprezentuje zawodnik.

5. Wręczenie dyplomu potwierdzającego przyznanie stypendium może odbyć się podczas Gali Sportu 
Puławskiego w miesiącu grudniu każdego roku.

§ 5. 

1. Maksymalne miesięczne stypendium brutto z tytułu osiągnięć indywidualnych wynosi:

Wiek zawodnika I miejsce MP, udział ME, 
MŚ, IO II miejsce MP III miejsce – IV miejsce 

MP
do ostatniego 
dnia 15 roku 

życia
200 -700 PLN 150 PLN 100 PLN

od 16 roku życia 
do ostatniego 
dnia 17 roku 

życia

300 - 900 PLN 200 PLN 150 PLN

powyżej 18 lat 500 PLN - 1200 PLN 300 PLN - 900 PLN 200 PLN - 700 PLN

2. Stypendium za IV miejsce może być przyznane wyłącznie z tytułu osiągnięć w zespołowych grach 
sportowych uzyskanych w najwyższej klasie rozgrywkowej danej dyscypliny sportu.

3. Zawodnikowi spełniającemu warunki określone w § 2 ust. 1, który uzyskał kwalifikacje na igrzyska 
olimpijskie w danej dyscyplinie sportu może być przyznane stypendium z tego tytułu w maksymalnej miesięcznej 
wysokości 2 500 zł brutto od miesiąca następującego po uzyskaniu kwalifikacji do miesiąca, w którym 
rozpoczynają się igrzyska olimpijskie.

4. Maksymalne miesięczne stypendium brutto z tytułu osiągnięć drużynowych (zespołowe gry sportowe) 
wynosi do 75% kwoty określonej w ust. 1.

5. Maksymalna liczba zawodników w zespole w danej dyscyplinie, która może otrzymać stypendium z tytułu 
osiągnięć drużynowych w zespołowych grach sportowych uzależniona jest od maksymalnej liczby zawodników 
występujących w kadrze meczowej i wynosi nie więcej niż:

1) piłka nożna – 18,

2) piłka ręczna – 16,

3) piłka siatkowa – 12,

4) piłka koszykowa – 12.

6. Wysokość stypendium zależna od wieku jest ustalana w odniesieniu do daty uzyskania osiągnięcia 
uprawniającego do jego otrzymania.

7. Wysokość stypendium w danym roku ustalana indywidualnie dla każdego stypendysty jest uzależniona od 
wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.

8. W przypadku uzyskania przez stypendystę wyższego wyniku sportowego przez upływem okresu, na jaki 
stypendium zostało przyznane przed datą następnego naboru wniosków o przyznanie stypendium, tej osobie 
przysługuje prawo do uzyskania stypendium w wyższej wysokości na pełny dwunastomiesięczny okres.
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§ 6. 

1. Zawodnik zostaje pozbawiony stypendium sportowego w drodze decyzji administracyjnej, gdy:

1) został zdyskwalifikowany,

2) zaprzestał startów lub treningów,

3) o ile jest uczniem – otrzymał niższą niż dobra ocenę zachowania.

2. Osoba, której zostało przyznane stypendium jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania 
Prezydenta Miasta Puławy o wystąpieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1.

3. Szkoła, do której uczęszcza uczeń pobierający stypendium sportowe informuje Prezydenta Miasta o każdym 
przypadku ustalenia oceny zachowania stypendysty niższej niż dobra.

4. Klub sportowy, którego barwy reprezentuje zawodnik pobierający stypendium sportowe informuje 
Prezydenta Miasta Puławy o dyskwalifikacji zawodnika lub zaprzestania przez niego startów lub treningów.

5. Osoba pobierająca stypendium traci prawo do jego otrzymywania od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym został zdyskwalifikowany, zaprzestał startów lub treningów lub otrzymał 
niższą niż dobra ocenę zachowania.

§ 8. 

Otrzymanie „Sybilli Sportowej” Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy nie wyklucza możliwości 
korzystania z innych form wspierania uczniów, określanych odrębnymi przepisami.
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XX/180/16 
Rady Miasta Puławy  
z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

Wykaz zawodów, w których zajęcie miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego uprawnia do 
ubiegania się o „Sybillę Sportową” 

Lp. 
Dyscyplina 

sportu 
Kategoria wiekowa Nazwa zawodów 

1 boks 

senior Mistrzostwa Polski 

junior Mistrzostwa Polski 

junior młodszy OOM 

2 judo 

senior Mistrzostwa Polski 

młodzieżowiec Mistrzostwa Polski 

junior Mistrzostwa Polski 

junior młodszy OOM 

3 kolarstwo  

elita - senior Mistrzostwa Polski 

młodzieżowiec  Mistrzostwa Polski 

junior Mistrzostwa Polski 

junior młodszy OOM 

4 koszykówka 

senior 
najwyższa liga  

junior starszy 
Mistrzostwa Polski 

junior  
Mistrzostwa Polski 

kadet  
Mistrzostwa Polski 

repr. województwa OOM 

5 lekka atletyka 

senior Mistrzostwa Polski 

młodzieżowiec Mistrzostwa Polski 

junior Mistrzostwa Polski 

junior młodszy OOM 

młodzik Mały Memoriał J. Kusocińskiego 

6 piłka nożna 

senior 
najwyższa liga  

junior 
Mistrzostwa Polski 

junior młodszy 
Mistrzostwa Polski 

17-latki 
Memoriał K. Deyny - repr. wojewódzkie 

16-latki Memoriał K. Michałowicza - repr. woj. 
15-latki Memoriał W. Kuchara - repr. woj. 

14-latki Memoriał K. Górskiego - repr. Woj. 

7 piłka ręczna 
senior najwyższa liga  

junior do lat 19 Mistrzostwa Polski 
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junior do lat 17 OOM 

młodzicy Puchar Polski 

8 piłka siatkowa 

senior najwyższa liga  

junior Mistrzostwa Polski 

junior młodszy (kadet) MP, OOM (repr. wojew.) 

młodzik Puchar Prezesa PZPS 

9 pływanie 

senior Mistrzostwa Polski - basen długi 

młodzieżowiec Mistrzostwa Polski - basen długi 

junior Mistrzostwa Polski, OOM 

16-latki Mistrzostwa Polski, basen długi i krótki 

15-latki Mistrzostwa Polski, basen długi i krótki 

14-latki Mistrzostwa Polski, basen długi i krótki 

13-latki Mistrzostwa Polski, basen długi i krótki 

10 
podnoszenie 

ciężarów 

senior Mistrzostwa Polski 

młodzieżowiec do lat 
23 

Mistrzostwa Polski 

junior do lat 20 Mistrzostwa Polski 

junior do lat 18 OOM 

junior młodszy do lat 17 Mistrzostwa Polski 

11 
taekwondo 
olimpijskie 

senior (prawo startu od 
17 lat) 

Mistrzostwa Polski 

młodzieżowiec (18-21 
lat) 

Mistrzostwa Polski 

junior (15-17 lat) Mistrzostwa Polski 

junior młodszy (13-14 
lat) OOM 

12 tenis 

senior  Mistrzostwa Polski (halowe i letnie) 

młodzieżowiec Mistrzostwa Polski (halowe i letnie) 

junior  Mistrzostwa Polski (halowe i letnie) 

kadet  Mistrzostwa Polski Halowe, OOM - letnie 

młodzik Mistrzostwa Polski (halowe i letnie) 

skrzat Mistrzostwa Polski (halowe i letnie) 

13 tenis stołowy 

senior Mistrzostwa Polski 

młodzieżowiec Mistrzostwa Polski 

junior Mistrzostwa Polski 

kadet Mistrzostwa Polski 

młodzik Puchar Polski 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XX/180/16 
Rady Miasta Puławy  
z dnia 25 lutego 2016 r. 

 
................................................ 
Wnioskodawca (pełna nazwa, adres, telefon) 
 
 

Wniosek o przyznanie „Sybilli Sportowej” - Stypendium Sportowego 

Prezydenta Miasta Puławy 

 

Informacje o zawodniku, któremu ma być przyznane stypendium sportowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1. Imię / imiona  
 
2. Nazwisko 
 
 
 
3. Adres zamieszkania 
 
 

 
 

4. PESEL 
 
 

5. Data i miejsce urodzenia 
 
 

6. Miejsce pracy / szkoły 

    (podać nazwę i adres) 

 

 

 
 

 

           

 

 
7. Uprawiana dyscyplina sportowa 

 

8. Opinia dyrektora szkoły – ocena zachowania.  

 
 
 
 
               ocena zachowania 

                                     data i podpis dyrektora szkoły 
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1. Osiągnięte miejsca (od 1 do 3) we współzawodnictwie krajowym, 
międzynarodowym, światowym w okresie zgodnym z regulaminem przyznawania 
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
 

Lp. Pełna nazwa zawodów 

Miejsce i termin 
w którym się odbyły 

(miasto; dzień, 
miesiąc, rok) 

Zajęte 
miejsce 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
 
 
10. Plan startów i przygotowań na okres pobierania stypendium oraz informacje 

dodatkowe (forma opisowa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Stypendium Sportowego i na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niniejszego programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.). 
 
 
 

……………………………………....…                                    
(data i czytelny podpis zawodnika 
opiekuna prawnego w przypadku 
zawodników niepełnoletnich) 

                                        ……………………………....................... 
     podpisy osób upoważnionych  

         do złożenia wniosku 

 

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

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

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

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

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

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

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

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