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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania 

i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 

w Mieście Suwałki 

 

Organizacja zgłaszająca – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego  

 

Lp. 

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 

Uzasadnienie do wprowadzenia zmian dotychczasowy zapis: 

 

proponowana zmiana 

zapisu  

lub treść nowego zapisu: 

1.  § 6. Uchwała wchodzi 

w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podlaskiego z mocą 

obowiązującą od 1 lipca 

2021 r. 

 

 

 

 

 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Podlaskiego. 

§ 6 uchwały zawiera dwie normy 

prawne, które są ze sobą sprzeczne. 

Pierwsza z nich określa wejście w 

życie uchwały po upływie 14 dni od 

ogłoszenia. Druga norma wskazuje na 

uzyskanie mocy przez uchwałę w dniu 

1 lipca 2021 r. Wejście w życie i 

uzyskanie mocy przez uchwałę są 

zdarzeniami tożsamymi. Uchwała nie 

może wejść w życie bez uzyskania 

przez nią mocy obowiązującej i 

odwrotnie - uzyskanie mocy 

obowiązującej oznacza wejście 

uchwały w życie.  

Moc obowiązująca od 1 lipca 2021 r. 

nie ma uzasadnienia, gdyż na żadnym 

poziomie rozgrywek sezon nie 

zaczyna się od 01.07.2021 r. 

 

2.  

W załączniku do uchwały punkt III § 9 pkt 2 proponuje się przywrócenie Tabeli nr 2 w 

brzmieniu obowiązującym w Uchwale nr XLIV/550/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z 5 

kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i 

wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1833) zmienionej uchwałą nr X/121/2019 Rady Miejskiej w 

Suwałkach z 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki 

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3912) z uwzględnieniem nowych stawek w piłce nożnej 

na trzecim poziomie rozgrywek centralnych.   

 

Nazwa/stopień 

przysługującego 

stypendium: 

szczególne 

Kwalifikowany wynik:  

jest zawodnikiem/trenerem drużyny klubu, która uczestniczy 

w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora prowadzonych 

przez polski związek sportowy oraz sportowe spółki akcyjne 

w jednym z n. w. sportów i uplasowała się na koniec sezonu 

w tabeli rozgrywek na miejscu: 
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Lp. Sport 

Poziom rozgrywek 

i miejsce w tabeli 

rozgrywek 

Stawka - 

wysokoś

ć 

stypendi

um 

Maksymalna 

liczba 

stypendiów, które 

mogą być 

przyznane w skali 

jednego miesiąca 

w kategorii 

Łączna 

maksymalna 

kwota 

stypendiów 

które mogą 

być przyznane 

zawodnikom 

i trenerom 

klubu w skali 

jednego 

miesiąca 

zawodni

k 
trener 

1. 
badminto

n 

pierwszy 

poziom 

rozgrywek 

centralnych 

1-2 

od 30% 

do 300% 

kwoty 

bazowej 

8 2 

20 000,00 zł 

3-4 15 000,00 zł 

5-6 10 000,00 zł 

7-8 8 000,00 zł 

9 i dalsze 5 000,00 zł 

2. 
piłka 

nożna 

pierwszy 

poziom 

rozgrywek 

centralnych 

1-2 

od 100% 

do 600% 

kwoty 

bazowej 

24 6 

250 000,00 zł 

3-4 240 000,00 zł 

5-6 230 000,00 zł 

7-8 220 000,00 zł 

9-10 210 000,00 zł 

11-12 200 000,00 zł 

13-14 190 000,00 zł 

15 i dalsze 175 000,00 zł 

drugi poziom 

rozgrywek 

centralnych 

1-3/ 

awans do 

wyższego 

poziomu 

rozgrywek 
od 25% 

do 450% 

kwoty 

bazowej 

175 000,00 zł 

4-6 170 000,00 zł 

7-8 160 000,00 zł 

9-10 150 000,00 zł 

11-13 140 000,00 zł 

14-15 130 000,00 zł 

16 i dalsze 110 000,00 zł 

trzeci poziom 

rozgrywek 

centralnych 

1-3/awans 

do 

wyższego 

poziomu 

rozgrywek 

od 25% 

do 450% 

kwoty 

bazowej 

110 000,00 zł 
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4-6 75 000,00 zł 

7-12 58 000,00 zł 

13 i dalsze 42 000,00 zł 

3. 
piłka 

siatkowa 

pierwszy 

poziom 

rozgrywek 

centralnych 

1-2 

od 100% 

do 600% 

kwoty 

bazowej 

16 6 

170 000,00 zł 

3-4 160 000,00 zł 

5-6 150 000,00 zł 

7-8 140 000,00 zł 

9-10 130 000,00 zł 

11-12 120 000,00 zł 

13 i dalsze 100 000,00 zł 

drugi poziom 

rozgrywek 

centralnych 

1-2/ 

awans do 

wyższego 

poziomu 

rozgrywek 
od 50% 

do 300% 

kwoty 

bazowej 

100 000,00 zł 

3-4 80 000,00 zł 

5-6 70 000,00 zł 

7-8 60 000,00 zł 

9-10 50 000,00 zł 

11 -12 40 000,00 zł 

13 i dalsze 30 000,00 zł 

trzeci poziom 

rozgrywek 

centralnych 

awans do 

wyższego 

poziomu 

rozgrywek 

od 50% 

do 300% 

kwoty 

bazowej 

30 000,00 zł 

 

 

Uzasadnienie: 

W dobie pandemii zwiększanie wysokości stypendiów szczególnych w porównaniu do 

wcześniej obowiązujących stawek jest nieuzasadnione.  

 

Sporządziła: 

Agnieszka Szyszko,  

Sekretarz SRDPP 

Suwałki, 29 czerwca 2021 r.  

 


