Elektronicznie podpisany przez:

UCHWAŁA NR XXVII/199/2017
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

Danuta Czesława Adamska-Czepczyńska
dnia 10 kwietnia 2017 r.

z dnia 10 kwietnia 2017 r.
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 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
oraz art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Kołobrzeski, zwanych dalej "zawodnikami", którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.
2. W ramach planowanych wydatków budżetowych wydziela się corocznie w budżecie Powiatu
Kołobrzeskiego środki finansowe na stypendia sportowe.
§ 2. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące kryteria:
1) uzyskał z przedmiotów nauczania oceny dobre lub bardzo dobre oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania,
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,
3) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego, organizowanego przez polski związek
sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie,
4) nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków samorządu innych szczebli lub związku
sportowego,
5) w roku poprzednim uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
a) zajął miejsce 1-12 w mistrzostwach Polski juniorów lub seniorów,
b) zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach wojewódzkich juniorów lub seniorów, w których brało udział co
najmniej:
- 8 zawodników w danej konkurencji sportowej,
c) reprezentuje Polskę na zawodach rangi Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy.
2. Zarząd klubu, 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. Przepisu ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 nie stosuje się, gdy regulamin zawodów ogranicza minimalną liczbę
zawodników czy drużyn.
4. Osiągnięcia sportowe powinny być potwierdzone przez właściwy klub, związek sportowy lub inną
organizację sportową.
5. Oceny z ostatniego semestru z przedmiotów nauczania oraz ocena z zachowania powinny być potwierdzone
przez dyrektora szkoły.
§ 3. Starosta Kołobrzeski przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendia sportowe na uzasadniony wniosek zarządu
klubu sportowego lub z własnej inicjatywy.
§ 4. 1. Wnioski składa się w terminie do końca lutego każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W roku 2017 termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia.
3. Do wypełnionego formularza wniosku należy dołączyć uwierzytelnione
potwierdzających konkretne osiągnięcia sportowe kandydata do stypendium sportowego.
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4. Wnioski niewłaściwie wypełnione, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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5. Wzór wniosku o stypendium sportowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Stypendium sportowe może być przyznane na okres od 2 do 10 miesięcy.
2. Stypendium przyznaje się jeden raz w roku kalendarzowym.
3. Jeżeli kwota wynikająca ze złożonej liczby wniosków o przyznanie stypendiów przekracza środki finansowe
zabezpieczone w budżecie powiatu na ten cel, stypendia będą przyznane w kolejności, biorąc pod uwagę datę
złożenia wniosku, osiągnięte wyniki sportowe i średnią ocen z przedmiotów nauczania.
4. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych kończących szkołę, stypendium może być przyznane
na okres do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli szkołę.
§ 6. Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie nie mniej niż 10 % minimalnego wynagrodzenia
ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.).
§ 7. 1. Ze względu na osiągnięcia sportowe stypendia ustala się w wysokości:
1) I stopnia – tj. 100 % kwoty określonej w §6, dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w §2
ust. 1 pkt 5 lit. a, c oraz w §2 ust. 2 pkt 2,
2) II stopnia – tj. 80 % kwoty określonej w §6, dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w §2
ust. 1 pkt 5 lit. b oraz §2 ust. 2 pkt 1.
2. Wysokość każdego przyznanego stypendium, w granicach określonych w §7 ust. 1, ustala się relatywnie do
osiągnięć sportowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 oraz §2 ust. 2.
§ 8. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie pobierania:
1) został skreślony z listy uczniów danej szkoły,
2) zrezygnował z nauki w danej szkole,
3) nie realizuje programu szkoleniowego,
4) zmienił przynależność klubową, stając się zawodnikiem innego klubu lub stowarzyszenia niż wymieniony w §2
ust. 1 pkt 2,
5) otrzymał stypendium z innych źródeł lub wynagrodzenie z klubu, stowarzyszenia lub od sponsora,
6) odmówił udziału w zawodach, przygotowaniach olimpijskich, paraolimpijskich oraz reprezentowania kraju bez
uzasadnionej przyczyny.
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 nie może się ubiegać o stypendium sportowe dla zawodników
klubu lub stowarzyszenia przez okres 1 roku.
§ 9. Starosta Kołobrzeski w terminie do 31 marca każdego roku:
1) ustala liczbę i wysokość stypendiów sportowych,
2) ogłasza listę uczniów, którym zostało przyznane stypendium sportowe.
§ 10. Od decyzji Starosty Kołobrzeskiego nie przysługuje odwołanie.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXVI/195/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu
Danuta Adamska-Czepczyńska
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/199/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa klubu

2. Siedziba
1) miejscowość
2) kod pocztowy

-

3) ulica
4) nr domu
5) nr lokalu

3. Dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu, stowarzyszenia
1) nazwisko
2) imię
3) funkcja
4) e-mail
5) nr telefonu kontaktowego
II. DANE ZAWODNIKA*
1. nazwisko
2. imię
3. adres zamieszkania:
1) miejscowość
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2) kod pocztowy

-

3) ulica
4) nr domu
5) nr lokalu
4. nazwa szkoły
5. klasa
III. OPIS OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH

IV. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

V. PODPIS
Miejscowość, data

Pieczątka klubu
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Oświadczenie szkoły o spełnieniu wymagań określonych w §2 ust. 1 pkt 1 Uchwały
Nr ……. Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia ……... w sprawie określenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Miejscowość, data

Pieczątka szkoły

Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania szkoły

* w przypadku zespołu o którym mowa w §2 ust. 2 uchwały, wniosek należy złożyć dla każdego
zawodnika odrębnie.

Wypełnia organ przyznający stypendium
Stypendium sportowe przyznane w wysokości ...................... na okres ....................... miesięcy
od ........................... do ............................, na podstawie Zarządzenia Starosty Kołobrzeskiego
Nr.............. z dnia........................

....................................................................
podpis
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, z kolei art. art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego może
ustanowić i finansować okresowe stypendia za osiągnięte wyniki sportowe dla uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Kołobrzeski.
Proponowana uchwała jest wyrazem dbałości samorządu powiatowego o rozwój kultury fizycznej
w Powiecie Kołobrzeskim. Ustalenie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych ułatwi
prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi.
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