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UCHWAŁA Nr VI/41/2011
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub
w krajowym współzawodnictwie sportowym.
(Szczecin, dnia 6 maja 2011 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i
art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151,
poz. 1014) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych, zwanych dalej
"zawodnikami", za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie
uzdolnionych sportowo.
§ 2. Stypendia mogą być przyznawane dla trenerów prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 3. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa
w § 1 i 2, określa corocznie uchwała budżetowa.
2. Stypendium sportowe dla zawodników i stypendium dla trenerów może być przyznane
na okres od kwietnia do grudnia roku kalendarzowego.
§ 4. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik zamieszkały w Białogardzie,
reprezentujący białogardzki klub sportowy, który jest członkiem polskiego związku
sportowego w danym sporcie.
§ 5. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:
1) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą systemem sportu młodzieżowego w
kategorii kadet, junior, junior młodszy i młodzieżowiec;
2) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem igrzysk olimpijskich w
kategorii senior;

3) uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem igrzysk paraolimpijskich i
igrzysk głuchych.
§ 6. 1. Stypendium sportowe przyznaje się zawodnikowi reprezentującemu dyscypliny i
konkurencje w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, który uzyskał wysokie
wyniki sportowe, a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w
przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub
krajowym.
2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i
konkurencje sportowe indywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym uzyskał jeden z następujących wyników
sportowych:
1) zajął miejsce I - VIII w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych;
2) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach olimpijskich;
3) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach świata w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskach
głuchych;
4) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach olimpijskich;
5) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskach
głuchych;
6) zajął miejsce I - VI w mistrzostwach świata lub Europy młodzieżowców, juniorów i
kadetów (juniorów młodszych);
7) zajął miejsce I - III na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskim
festiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży;
8) zajął miejsce I - III w mistrzostwach Polski seniorów, międzynarodowych mistrzostwach
Polski seniorów i pucharze Polski seniorów w sportach olimpijskich;";
9) zajął miejsce I - III w mistrzostwach Polski w sportach paraolimpijskich i igrzyskach
głuchych;
10) zajął miejsce I - III w mistrzostwach Polski młodzieżowców lub juniorów,
międzynarodowych mistrzostwach Polski młodzieżowców lub juniorów lub pucharze
Polski młodzieżowców lub juniorów;
11) zajął miejsce I - III w finale ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, międzynarodowych
mistrzostwach Polski kadetów (juniorów młodszych) lub pucharze Polski kadetów
(juniorów młodszych).
3. Stypendium sportowe może otrzymać również zawodnik reprezentujący gry
zespołowe, który spełnia następujące kryteria:";
1) kategorii kadet (junior młodszy), junior lub młodzieżowiec jest członkiem kadry
narodowej lub jest zawodnikiem zespołu (drużyny), który bierze udział w rozgrywkach
szczebla centralnego, i nie jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do
otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu;
2) w kategorii senior jest zawodnikiem zespołu (drużyny), który bierze udział w
rozgrywkach szczebla centralnego, i nie jest związany z żadnym klubem umową
upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.
4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników
sportowych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się o
przyznanie stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego.
§ 7. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi kwota 2.000 zł, zwana dalej
podstawą.".
2. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:
1) 81% - 100% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt
1 - 3;
2) 36% - 80% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt 4
- 7;

3) 31% - 35% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt
8;
4) 16% - 30% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt 9
i 10;
5) 5% - 15% podstawy - dla zawodnika, który osiągnął wynik określony w § 6 ust. 2 pkt
11, oraz dla zawodnika, który spełnia kryteria określone w § 6 ust. 3.
§ 8. 1. Stypendia mogą być przyznawane dla trenerów prowadzących szkolenie
sportowe zawodników, reprezentujących białogardzkie kluby sportowe, osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym
współzawodnictwie sportowym, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.
2. Wysokość stypendium dla trenera wynosi od 20% do 100% podstawy i uzależnione
jest od wysokości osiągniętych wyników sportowych przez szkolonych zawodników.
3. Przyznanie w danym roku kalendarzowym stypendium dla trenera wyłącza możliwość
przyznania mu w tym samym roku nagrody pieniężnej dla trenera prowadzącego szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, której zasady i tryb
przyznawania określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Białogardu.
§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika i stypendium
dla trenera może wystąpić macierzysty klub sportowy.
2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika oraz stypendium dla
trenera składa się w Urzędzie Miasta Białogard w terminie do końca lutego każdego roku.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zachowania terminu
określonego w ust. 2.
§ 10. Ustala się wzory wniosków:
1) o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały;
2) o przyznanie stypendium dla trenera, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników i stypendium dla
trenerów opiniuje Rada Sportu.
2. Rada Sportu przedkłada Burmistrzowi listę kandydatów do stypendiów wraz z opinią,
o której mowa w ust. 1.
§ 12. 1. Stypendia sportowe dla zawodników i stypendia dla trenerów przyznaje
Burmistrz.
2. Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie przyznania stypendium jest ostateczne i nie
przysługuje od niego środek odwoławczy.
3. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do wiadomości publicznej na stronie
internetowej Miasta.
4. Burmistrz zawiera z zawodnikiem i trenerem umowę stypendialną określającą
wysokość oraz zasady wypłacania stypendium.
§ 13. Stypendium sportowe dla zawodników i stypendium dla trenerów wypłacane jest
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miasta bądź przelewem na
wskazany przez zawodnika, trenera rachunek bankowy.
§ 14. 1. Burmistrz pozbawia stypendium sportowego zawodnika w przypadku gdy
zawodnik:
1) zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego w białogardzkim klubie sportowym;
2) zakończy karierę sportową;

3) przestanie być mieszkańcem Białogardu;
4) utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż trzy miesiące, potwierdzoną
orzeczeniem lekarza sportowego.
2. Zawodnika reprezentującego gry zespołowe, który otrzymał stypendium sportowe w
związku z przynależnością do zespołu, biorącego udział w rozgrywkach szczebla centralnego,
pozbawia się stypendium również w przypadku podpisania przez zawodnika w trakcie
trwania okresu stypendialnego umowy z klubem upoważniającej do otrzymywania
wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.
3. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 15. 1. Burmistrz pozbawia stypendium trenera w przypadku gdy trener zaprzestanie
prowadzenia szkolenia sportowego zawodników, reprezentujących białogardzkie kluby
sportowe.
2. Pozbawienie trenera stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 1.
§ 16. 1. Macierzysty klub sportowy zawodnika lub zawodnik niezwłocznie zawiadamia
Burmistrza o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2.
2. Macierzysty klub sportowy trenera lub trener niezwłocznie zawiadamia Burmistrza o
wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 15 ust. 1.
§ 17. Traci moc uchwała Nr XLI/373/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 7 czerwca
2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1747).
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WNIOSEK
o przyznanie stypendium dla trenera
grafika

