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UCHWAŁA NR V/37/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) i art. 31 ust. 
3 ustawy z dnia 15 lipca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857; Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska 
w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Miasto Koszalin przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta. 

2. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz 
trenerów prowadzących szkolenie zawodników określa niniejsza uchwała. 

§ 2. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1)jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Koszalin, 

2)posiada dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych, 

3)zobowiązał się pisemnie do promocji Koszalina poprzez umieszczenie logo Koszalina na garderobie 
sportowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z umowami cywilno – prawnymi zawartymi przez zawodnika, 
trenera, klub sportowy lub związek sportowy dysponujący jego wizerunkiem, 

2. Przyznając stypendia Prezydent Miasta Koszalina bierze pod uwagę następujące kryteria: 

1)zawodnik został objęty programem przygotowań do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, 

2)zawodnik został powołany do kadry narodowej w dyscyplinie olimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu. 

3. Stypendium sportowe może otrzymać trener prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, którego zawodnicy spełniają 
przynajmniej jeden z warunków: 

1)przynajmniej jeden zawodnik otrzymał powołanie do kadry narodowej w dyscyplinie olimpijskiej, 
paraolimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonym 
przez Ministerstwo Sportu, 

2)przynajmniej jeden zawodnik zdobył medal Pucharu Polski lub Mistrzostw Polski w dyscyplinie olimpijskiej, 
paraolimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonym 
przez Ministerstwo Sportu, 

3)zawodnicy występują w zespole, który zakwalifikował się do finału mistrzostw Polski w dyscyplinie 
olimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonym przez 
Ministerstwo Sportu. 
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4)zawodnicy występują w zespole rozgrywającym mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinie 
olimpijskiej. 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa związek lub klub sportowy, zrzeszający zawodnika lub 
trenera, mający siedzibę w Koszalinie, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok 
kalendarzowy, w którym stypendium będzie wypłacane. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1)imię i nazwisko zawodnika lub trenera, 

2)dokument potwierdzający przynależność zawodnika lub trenera do klubu sportowego, 

3)opis osiągnięć sportowych zawodnika lub trenera, 

4)zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta Koszalina o okolicznościach 
uzasadniających pozbawienie stypendium, 

5)potwierdzenie przynależności do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu przez polski związek 
sportowy. 

§ 4. Stypendia przyznaje i może pozbawić Prezydent Miasta Koszalina na wniosek związku sportowego lub 
klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik lub trener po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej 
powołanej przez Prezydenta Miasta Koszalina, w skład której wchodzą: 

1)przedstawiciel Wydziału Urzędu Miejskiego merytorycznie odpowiedzialnego za kulturę fizyczną, 

2)przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej właściwej dla kultury fizycznej, 

3)trzech przedstawicieli Rady Sportu, w przypadku braku tego ciała, trzech przedstawicieli środowiska 
sportowego. 

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres roku kalendarzowego. 

2. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są z góry w miesięcznych transzach do dnia 
10 – go każdego miesiąca na wskazany przez zawodnika lub trenera indywidualny rachunek bankowy. 

3. Wysokość stypendium będzie określana każdego roku po uchwaleniu budżetu. 

4. Wysokość miesięcznego stypendium określa Prezydent Miasta Koszalina w następujących granicach: 

a) dla zawodnika od 150 zł do 2000 zł, 

b) dla trenera od 1000 zł do 2000 zł. 

§ 6. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium na wniosek władz związku lub klubu sportowego, który 
reprezentuje dana osoba, 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)zmienił przynależność klubową stając się członkiem klubu sportowego mającego siedzibę poza Koszalinem, 

4)utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 
mającego uprawnienia do badania sportowców, z zastrzeżeniem § 7, 

5)odmówił udziału w przygotowaniach olimpijskich, paraolimpijskich lub innych zawodach. 

6)został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. Trenera pozbawia się stypendium na wniosek władz związku lub klubu sportowego, który reprezentuje 
dana osoba, jeżeli w okresie jego pobierania nie realizuje on programu szkolenia zawodników lub został 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 
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§ 7. Zawodnikowi lub trenerowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta 
została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza mającego uprawnienia do badania sportowców, 
może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy 
miesiące. 

§ 8. 1. Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć 
kwoty określonej na ten cel w budżecie Miasta Koszalina. 

2. Wykaz osób, wysokość przyznanych im stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 10. Traci moc uchwała z dnia 21 września 2006 r. Nr XXXVII/594/06 Rady Miejskiej w Koszalinie 
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 17 października 2010 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Władysław Husejko


