
UCHWAŁA NR XIV/109/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie stypendiów sportowych

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1468 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powiat Koszaliński ustanawia stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników nieposiadających licencji 
zawodnika i posiadających licencję zawodnika.

§ 2. Stypendium sportowe może otrzymywać zawodnik, który spełnia łącznie następujące 
warunki:
1) w dniu przyznawania stypendium sportowego nie ukończył 24 roku życia;
2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału 

w zawodach sportowych;
4) uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską;
5) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, 

Mistrzostwach Europy lub zajął miejsca od I do III w zawodach rangi Mistrzostw Polski 
w dyscyplinach olimpijskich.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa związek lub klub sportowy, zrzeszający 

zawodnika, mający siedzibę na terenie Powiatu Koszalińskiego, w terminie do dnia 31 stycznia  
roku kalendarzowego, w którym stypendium będzie wypłacane.

2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika;
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego;
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika;
4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania o okolicznościach uzasadniających 

wstrzymanie lub cofnięcie stypendium;
5) potwierdzenie wyniku przez okręgowy związek sportowy lub polski związek sportowy.

§ 4. 1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i cofa Zarząd Powiatu w Koszalinie na wniosek, 
lub z urzędu po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej  w skład której wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Koszalinie, w tym pracownik 

merytorycznie odpowiedzialny za kulturę fizyczną i sport;
2) przedstawiciel Komisji Rady Powiatu, właściwej dla kultury fizycznej i sportu;

2. Komisję stypendialną powołuje Zarząd Powiatu w Koszalinie.
§ 5. Pierwszeństwo do otrzymywania stypendium mają zawodnicy, którzy w kolejności:

1) brali udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich Mistrzostwach Świata lub Europy 
w indywidualnych dyscyplinach sportowych i grach zespołowych;
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2) zajęli miejsca od I do III w zawodach w dyscyplinach olimpijskich rangi Mistrzostw Polski.
§ 6. 1. Stypendium przyznaje się na okres od 3 do 12 miesięcy.
2. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są z góry w miesięcznych 

transzach do dnia 10-go każdego miesiąca na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy.
3. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekroczyć 1 200 zł.
§ 7. 1. Stypendium wstrzymuje się, w następujących przypadkach:

1) zawodnik zaniedbuje realizację programu szkoleniowego;
2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy klubu sportowego 

lub właściwego Polskiego Związku Sportowego.
2. Kontynuowanie wypłacania wstrzymanego stypendium następuje po ustaniu przyczyny 

jego wstrzymania.
3. Wypłata stypendium następuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn 

niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymania.
§ 8. Stypendium cofa się zawodnikowi, na wniosek związku, klubu sportowego, który 

reprezentuje dany zawodnik lub z urzędu, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje on programu szkoleniowego;
2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku 

sportowego;
3) utracił prawa zawodnicze, o których mowa w § 2 pkt. 2;
4) zmienił przynależność klubową stając się członkiem klubu sportowego mającego siedzibę 

poza Powiatem Koszalińskim;
5) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza mającego uprawnienia do badania sportowców,  z zastrzeżeniem § 9;
6) odmówił udziału w przygotowaniach olimpijskich, paraolimpijskich lub zawodach.

§ 9. Wypłata stypendium nastąpi na podstawie umowy, która określa wysokość przyznanego 
stypendium, tryb i terminarz wypłat.

§ 10. 1. Starosta ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Koszalinie, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, informację o przyjmowaniu 
wniosków o stypendia dla zawodników wymienionych w § 2.

2. Ogłoszenie powinno zwierać informację o:
1) miejscu i terminie składania wniosków;
2) formularzu wniosku i niezbędnych załącznikach.

§ 11. 1. Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów 
nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Koszalińskiego.

2. Wykaz osób, wysokość przyznanych im stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicach 
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek
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UZASADNIENIE

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe

stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki

sportowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały,

szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje

i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie

danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Stypendia będą skierowane do zawodników z terenu Powiatu Koszalińskiego

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym

współzawodnictwie sportowym. Stypendia będą stanowiły wsparcie finansowe dla

sportowca i jednocześnie element promocji Powiatu.

Środki finansowe na ten cel będą zabezpieczone w budżecie Powiatu na

2020 r. w wysokości 10.000 zł
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