Projekt nr 11
z dnia 3 listopada 2021r

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia
2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5, 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 1133) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XII/1798/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej
w Krapkowicach o zmianę treści przepisów § 2 ust. 1, § 4 ust. 3, § 7 ust. 4 pkt 3, 4 i 8, § 11
ust. 1 pkt 2 i 3, § 12 ust. 1 pkt 4 i 6, § 18 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień finansowych z budżetu Gminy Krapkowice, będącego
załącznikiem do Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia
2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaje i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień oraz będącego jej załącznikiem
Regulaminu.
Zdaniem prokuratora powyższe przepisy są niezgodne z prawem z uwagi na:
- § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice definiuje pojęcie zawodnika, ustanawia rygor,
by nie otrzymywał on wynagrodzenia na podstawie umowy z klubem sportowym, w celu
udzielenia stypendium jedynie sportowcom amatorom nie zaś zawodowcom. Takie
rozwiązanie nie ma odzwierciedlenia w przepisach rangi ustawowej. W konsekwencji także
§ 7 ust. 4 pkt 8 i § 12 ust 1 pkt 4 ww. Regulaminu należy postrzegać jako niezgodne z prawem,
- § 4 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
finansowych budżetu Gminy Krapkowice zgodnie z mocą tego unormowania stypendia
sportowe są przyznawane zawodnikom zrzeszonym w stowarzyszeniach lub klubach sportowych
mających siedzibę na terenie Gminy Krapkowice – regulacja ta wyklucza z grona kandydatów
do wsparcia tych mieszkańców Gminy Krapkowice, którzy trenują indywidualnie lub
są zrzeszeni w klubie sportowym mającym siedzibę poza Gminą Krapkowice. Taki zapis
pozostaje w opozycji do orzecznictwa sądowo administracyjnego i stanowi akt dyskryminacji
w stosunku do tych osób należących do krapkowickiej wspólnoty samorządowej, które nie
mogą się ubiegać o wsparcie finansowe. Podobnie za niezgodne z prawem należy uznać te
wszystkie zapisy uchwały, które nawiązują do przynależności do klubu sportowego lub
stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym m. in. § 7 ust. 4 pkt 3 i 4, § 11 ust. 1 pkt 2 i 3, § 12 ust.
1 pkt 6 ww. Regulaminu.
- § 18 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
finansowych z budżetu Gminy Krapkowice nie wymienia wśród podmiotów legitymowanych
do złożenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia ubiegającego się o te świadczenia
– takie pominięcie jest nieuzasadnione, gdyż zawodnik, trener lub działacz sportowy są
w głównej mierze zainteresowani wszczęciem procedury o otrzymanie wsparcia finansowego
i to ich praw dotyczy postępowanie w tym przedmiocie.
Wprowadzenie powyższych zmian w uchwale skutkowałoby tym, że:
- stypendia sportowe otrzymywać mogłyby osoby fizyczne, które nie są zrzeszone
w stowarzyszeniach lub klubach sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Krapkowice,
niezależnie od przynależności klubowej np.: zawodnik będący mieszkańcem Gminy
Krapkowice reprezentujący klub sportowy z innego miasta.
Intencją Gminy Krapkowice jest wspieranie rozwoju sportu poprzez między innymi
przyznawanie stypendiów sportowych uzdolnionym zawodnikom będącym zawodnikami
reprezentującym kluby sportowe działające na terenie Gminy Krapkowice, stypendium jest
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bowiem dodatkową formą wsparcia zawodników promujących Gminę Krapkowice na
zawodach w kraju i zagranicą,
- istnieje ryzyko, że utalentowani krapkowiccy zawodnicy częściej będą podejmować decyzje
o zmianie barw klubowych i reprezentowaniu klubów sportowych z innych miast, gdzie będą
mogli otrzymywać stypendia sportowe jako zawodnicy danego klubu, a w Krapkowicach jako
jego mieszkańcy.
W celu kontynuowania wspierania uzdolnionych, odnoszących sukcesy zawodników
reprezentujących kluby sportowe działające na terenie Gminy Krapkowice, a tym samym
Gminę Krapkowice proponuje się:
1) Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2011 r. Nr 32, poz. 411), które umożliwią finansowanie przez Gminę
Krapkowice stypendiów sportowych w ramach dotacji, które przyznawane są klubom
sportowym w oparciu o kryteria określone w otwartym konkursie ofert,
2) Uchylenie Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18
kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
oraz będącego jej załącznikiem Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice.
Kluby sportowe składając ofertę na realizację całorocznego szkolenia sportowego miałyby
możliwość planowania wydatków związanych ze stypendiami sportowymi dla najbardziej
utalentowanych zawodników, w oparciu o kryteria określone w otwartym konkursie ofert.
Uzasadnieniem takiego rozwiązania są niżej opisane argumenty:
- to trenerzy i prezesi klubów sportowych, którzy planowaliby stypendia dla zawodników ze
środków dotacyjnych mają największą wiedzę na temat zawodnika i oprócz wyników
sportowych przy planowaniu stypendiów braliby pod uwagę umiejętności zawodnika,
- biorąc pod uwagę potrzeby finansowane związane ze szkoleniem sportowym, jak również
konieczność odprowadzania składek związanych ze stypendiami, prezesi zaplanują wydatki
związane z prowadzeniem klubów sportowych tak, by stypendia były przyznawane tylko
najlepszym zawodnikom
- wsparcie finansowane zostanie udzielone najbardziej uzdolnionym zawodnikom
reprezentującym Gminę Krapkowice,
- stypendia sportowe nie będą przyznawane zawodnikom reprezentującym kluby sportowe
z innych miast,
- unikniemy przyznawania stypendium sportowego wszystkim zawodnikom w równych
wysokościach nie biorąc po uwagę ich umiejętności i możliwości rozwoju sportowego,
- zatrzymamy uzdolnionych zawodników w Gminie Krapkowice, którzy będą promować naszą
Gminę.
Biorąc pod uwagę powyższe w projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian
związanych z:
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1) Umożliwieniem planowania i wydatkowania przez organizacje pozarządowe środków
dotacyjnych otrzymanych na realizację szkolenia sportowego, między innymi na
stypendia sportowe dla zawodników,
2) Uchyleniem Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18
kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz
będącego jej załącznikiem Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice.
Wejście w życie niniejszej Uchwały skutkowałoby zwiększeniem zaplanowanych środków
finansowych w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2022 w ramach przyznawania dotacji
organizacjom pozarządowym w związku z zasadami przyjętymi w Uchwale Nr IV/41/2011
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu.
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