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Milanówek, 5.09.2019 r.  

 

WYNIKI KONSULTACJI 
 

W konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: w sprawie 

ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” 

przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w terminie od 26.08.2019 r. do 

3.09.2019 r. 

wzięła udział jedna organizacja pozarządowa, która wyraziła swoją opinię tj.  

Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 

Pełną treść zgłoszonych przez organizację uwag i opinii publikujemy w załączeniu. Część  

z proponowanych przez w/w organizację pozarządową uwag i opinii została uwzględniona  

w projekcie uchwały.  

 

 

Kierownik Referatu Oświaty 

       /-/ 

       Bożena Ciesielka 
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Zestawienie wniesionych uwag przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 
Jednostka 

redakcyjna 
Treść postanowień z projektu Treść opinii Treść postanowień po zmianach 

Uzasadnienie 

1. § 18 ust. 1, 

 

§ 18 ust.1. Stypendium sportowe za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie 

krajowym lub międzynarodowym może 

otrzymać zawodnik, który w dniu 

złożenia wniosku:  

1) ukończył 12 lat i nie ukończył 25 lat; 

2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, 

licencję bądź inny dokument 

uprawniający do udziału w zawodach 

sportowych; 

3) zamieszkuje na terenie Miasta 

Milanówka lub jest zrzeszonym w 

klubie sportowym mającym siedzibę i 

działającym na terenie Miasta 

Milanówka;  

4) godnie reprezentuje Miasto 

Milanówek; 

5) po otrzymaniu informacji o 

przyznaniu stypendium podpisze z 

Burmistrzem Miasta Milanówka 

umowę stypendialną . 

Proponujemy zniesienie zapisu 

minimalnym wieku sportowców 

mogących ubiegać się o 

stypendium lub nagrodę. 

Wprowadzenie zapisu o wieku 12 

lat jest dyskryminujące w 

porównaniu z zapisami dla 

stypendiów i nagród za 

osiągnięcia artystyczne i 

edukacyjne, gdzie nie ma takich 

zapisów. Jednocześnie w 

niektórych dyscyplinach(np. 

gimnastyka sportowa) zawodnicy 

startujący w Mistrzostwach 

świata, Europy i Polski mogą 

mieć mniej niż 12 lat i osiągać 

sukcesy. 

 

 

 

 

§ 18 ust.1. Stypendium sportowe za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie 

krajowym lub międzynarodowym może 

otrzymać zawodnik, który w dniu 

złożenia wniosku:  

1) ukończył 10 lat i nie ukończył 25 lat; 

2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, 

licencję bądź inny dokument 

uprawniający do udziału w zawodach 

sportowych; 

3) zamieszkuje na terenie Miasta 

Milanówka lub jest zrzeszonym w 

klubie sportowym mającym siedzibę  

i działającym na terenie Miasta 

Milanówka;  

4) godnie reprezentuje Miasto 

Milanówek; 

5) po otrzymaniu informacji o 

przyznaniu stypendium podpisze z 

Burmistrzem Miasta Milanówka 

umowę stypendialną . 

Propozycja zmiany częściowo 

uwzględniona. 

Proponuje się obniżenie granicy 

wiekowej do 10 lat.  

W stypendiach edukacyjnych 

nie jest wprost określona 

granica wieku, ale jest mowa o 

uczniu klasy IV, ponadto 

znaczące konkursy wiedzy 

odbywają się na drugim etapie 

edukacyjnym. 

Żeby zrównać wiek 

uzdolnionych dzieci proponuje 

się obniżyć granicę wieku 

kandydata do stypendium i 

nagrody  do 10 lat. 
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2. 
§ 18 ust. 2 

§ 18 ust. 2.Za wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym, o których mowa w § 

1 ust.1 przyjmuje się: 

1) udział zawodnika w Igrzyskach 

Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata  

2) zajęcie przez zawodnika miejsc od 1-10 

na Mistrzostwach Europy, 

3) zajęcie przez zawodnika miejsc 

medalowych we współzawodnictwie o 

Mistrzostwo Polski lub Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży, 

4) powołanie do kadry Polski w danej 

dyscyplinie sportu. 

Proponujemy, aby o nagrody 

mogli ubiegać się także 

zawodnicy zajmujący miejsca 1-6 

w Mistrzostwach Polski, jak to 

miało miejsce w poprzedniej 

uchwale Rady Miasta Milanówka 

dotyczącej systemu 

stypendialnego. Jest ro zwłaszcza 

ważne dla młodych sportowców 

uprawiających bardzo liczne 

reprezentowane konkurencje, dla 

których nawet miejsce tuż za 

podium jest wielkim sukcesem. 

Analogiczny zapis można 

wprowadzić także do rozdziału o 

stypendiach. 

§ 18 ust. 2.Za wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym, o których mowa w § 

1 ust.1 przyjmuje się: 

1) udział zawodnika w Igrzyskach 

Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata  

2) zajęcie przez zawodnika miejsc od 1-10 

na Mistrzostwach Europy, 

3) zajęcie przez zawodnika miejsc 

medalowych we współzawodnictwie o 

Mistrzostwo Polski lub Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży, 

4) powołanie do kadry Polski w danej 

dyscyplinie sportu. 

Propozycja zmiany częściowo 

uwzględniona. 

Proponuje się aby nagrody 

mogli otrzymać zawodnicy 

otrzymujący miejsca od 1-4 w 

Mistrzostwach Polski. 

W przypadku stypendium opinii 

nie uwzględnia się. 

Zmniejszenie ograniczeń 

zwiększy liczbę odbiorców a 

tym samym zmniejszy rangę i 

prestiż  przyznawanych 

stypendiów. Dla zawodników 

którym nie uda się osiągnąć 

wyników określonych w 

uchwale stypendium bądź 

nagrodę może przyznać klub 

sportowy bądź dyrektor szkoły. 

3. 
§ 24 ust. 2 

§ 24 ust.  2. Nagrody mogą być 

przyznawane zawodnikom w wieku 12-

25 lat, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

w sporcie we współzawodnictwie 

krajowym lub międzynarodowym: 

1) miejsca od 1-8 na Igrzyskach 

Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata 

2) miejsce od 1-6 na Mistrzostwach Europy 

3) miejsca medalowe w Mistrzostwach 

Polski 

4) powołanie do kadry Polski 

  

§ 24 ust.  2. Nagrody mogą być 

przyznawane zawodnikom w wieku 10-

25 lat, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

w sporcie we współzawodnictwie 

krajowym lub międzynarodowym: 

1) miejsca od 1-8 na Igrzyskach 

Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata 

2) miejsce od 1-6 na Mistrzostwach Europy 

3) miejsca od 1-4 w Mistrzostwach Polski 

4) powołanie do kadry Polski 

5) zajęcie od 1 do 3 miejsca w Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej (IMS), 

Ogólnopolskiej Licealiady oraz innych 

zawodach sportowych o zasięgu 

przynajmniej krajowym, 

organizowanych przez Polski Związek 

Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, 

ogólnokrajowe stowarzyszenia lub 

związki stowarzyszeń działające w 

zakresie kultury fizycznej lub sportu 
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6)  w grach zespołowych za udział w 

rozgrywkach w trzech najwyższych 

ogólnopolskich klasach 

rozgrywkowych - zawodnicy, którzy 

szczególnie wyróżnili się w zespole lub 

przyczynili się do osiągnięcia 

wysokiego wyniku sportowego. 

3. § 24 ust.  2 

 Proponujemy, aby zawodnicy 

zajmujący miejsca medalowe (1-3) 

w Międzywojewódzkich 

Mistrzostwach Młodzików także 

mogli ubiegać się o nagrody i 

stypendia. Dla wielu dyscyplin jest 

to podstawowa impreza docelowa 

młodych zawodników. 

Jednocześnie to właśnie za nią 

kluby zdobywają punkty w 

„Systemie Sportu Młodzieżowego” 

w najmłodszych grupach 

wiekowych, dlatego wydaje się 

zasadne uwzględnienie jej przy 

programie nagród i stypendiów. 

   Propozycja zmiany częściowo 

uwzględniona. 

W § 24 ust.  2.dodano pkt 5  

Zmniejszenie ograniczeń 

zwiększy liczbę odbiorców a 

tym samym zmniejszy rangę i 

prestiż  przyznawanych 

stypendiów. Dla zawodników 

którym nie uda się osiągnąć 

wyników określonych w 

uchwale stypendium bądź 

nagrodę może przyznać klub 

sportowy bądź dyrektor szkoły 

4. § 24 ust.  2 

 Jednocześnie należy zauważyć, że 

w rozdziale VI § 26 punkt 5 

znajdują się zawody, które 

wcześniej nie są wymienione , jako 

te za które można otrzymać 

nagrodę tj. Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej, Licealiada oraz inne 

zawody. 

  Opinia uwzględniona 

W § 24 ust.  2.dodano pkt 5 i 6 


