Elektronicznie podpisany przez:

UCHWAŁA NR XXXIII/259/2017
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

Danuta Czesława Adamska-Czepczyńska
dnia 19 grudnia 2017 r.

z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 60 i poz. 1600)
oraz art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2198 i poz. 2203), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się zapisy uchwały nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
w sposób następujący:
1. § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. 2) jest zawodnikiem klubu sportowego lub stowarzyszenia mającego siedzibę na terenie Powiatu
Kołobrzeskiego lub poza nim, jeśli uprawia dyscyplinę sportową, która nie ma swojego przedstawicielstwa
(klubu, stowarzyszenia) na terenie Powiatu Kołobrzeskiego albo uprawia daną dyscyplinę sportową,
nie będąc członkiem żadnego klubu sportowego lub stowarzyszenia”.
2. § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 2. Zarząd klubu, stowarzyszenia lub dyrektor szkoły, o ile uczeń nie jest członkiem żadnego klubu
sportowego lub stowarzyszenia, może zgłosić do stypendium sportowego członków zespołu w liczbie:
1) co najwyżej 3, jeżeli zespół zajął 1-3 miejsce w mistrzostwach województwa,
2) skład podstawowy zespołu, jeżeli zespół zajął 1-3 miejsce w mistrzostwach Polski, w których startowało
minimum 6 drużyn”.
3. § 2 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 4. Osiągnięcia sportowe powinny być potwierdzone przez właściwy klub, związek sportowy lub
inną organizację sportową albo dyrektora szkoły, zgłaszającego zawodnika lub zespół do stypendium
sportowego”.
4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Starosta Kołobrzeski przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendia sportowe na uzasadniony wniosek
zarządu klubu sportowego, stowarzyszenia, dyrektora szkoły lub z własnej inicjatywy”.
5. § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 2. Wnioskodawca, występujący o przyznanie stypendium sportowego dla danego zawodnika,
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić starostę o zaistniałych sytuacjach, wymienionych w §
8 ust. 1 pkt 1-6 uchwały; w przypadku braku informacji, klub, stowarzyszenie, dyrektor szkoły nie może
wnioskować o stypendium sportowe dla zawodników klubu, stowarzyszenia albo ucznia szkoły, przez okres
1 roku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Uchwała w dotychczasowym brzmieniu umożliwia ubieganie się o stypendium sportowe wyłącznie dla
zawodników, którzy są członkami klubów sportowych lub stowarzyszeń, poprzez fakt, iż tylko te podmioty
mogą wnioskować o stypendium dla swojego zawodnika. Poszerzenie katalogu wnioskodawców o dyrektora
szkoły, do której uczęszcza zawodnik, umożliwi uzyskanie stypendium także przez tych zawodników, którzy
osiągają wysokie wyniki sportowe, nie będąc członkami klubów sportowych lub stowarzyszeń. W takim
przypadku dyrektor szkoły, do której uczęszcza zawodnik, będzie miał możliwość wnioskowania o stypendium
sportowe dla swojego ucznia.
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