UCHWAŁA NR XXXIV/425/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 24 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIX/206/07 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego w Białymstoku oraz zmiany uchwały Nr LIV/635/06
Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie stypendiów sportowych
finansowanych ze środków budżetu Miasta Białegostoku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z
2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218
oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675) oraz art. 2 ust. 3 i art. 35 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, z 2006r. Nr 64 poz.
448, Nr 136, poz. 970, z 2007r. Nr 34 poz. 206, Nr 171 poz. 1208) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIX/206/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007r.
w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Białymstoku oraz zmiany uchwały
Nr LIV/635/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie stypendiów
sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
266, poz. 2865, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008r. Nr 5, poz. 65), wprowadza się następujące
zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego w Białymstoku oraz przyznawania stypendiów sportowych za wysokie
wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym”,
2) w podstawie prawnej, po wyrazach „i Nr 173, poz. 1218”, dodaje się wyrazy „art. 22 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz.
1675)”,
3) dotychczasowy „Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym”, stanowiący załącznik Nr 2 do
uchwały, otrzymuje tytuł i brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LIV/635/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego
2006 r. w sprawie stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta
Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 90, poz. 892, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 266,
poz. 2865).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/425/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 24 listopada 2008 r.
„Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XIX/206/07 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 26
listopada 2007r.w sprawie
wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego w
Białymstoku oraz przyznawania
stypendiów sportowych za
wysokie wyniki w
międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie
sportowym”
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA
ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI W MIĘDZYNARODOWYM
LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Stypendia sportowe przyznawane są zawodnikom posiadającym licencję zawodnika
oraz nie posiadającym licencji, w tym sportowcom niepełnosprawnym, zwanym dalej
zawodnikami, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym.
§ 2. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu
sportowego i jego osiągnięć w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.
§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy tj. od 1 stycznia do 30 czerwca
oraz od 1 lipca do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym lub na okres całego roku
kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Stypendia Olimpijskie przyznawane są zgodnie z trybem określonym w części V
niniejszego regulaminu.
3. Przyznawanie stypendiów następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszym
regulaminie i wypłacane jest w miesięcznych ratach.
§ 4. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Białegostoku po uprzednim rozpatrzeniu i
zaopiniowaniu złożonych wniosków przez komisję konkursową. Decyzja Prezydenta Miasta
Białegostoku jest ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie.
2. W sytuacjach wyjątkowych Prezydent Miasta Białegostoku może przyznać
stypendium sportowe zawodnikowi, posiadającemu klasę sportową mistrzowską, który nie
wykazał się osiągnięciem sportowym kwalifikującym go do uzyskania stypendium.
§ 5. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.
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§ 6. Przyznanie stypendium sportowego danej osobie nie wyklucza możliwości
przyznawania jej nagród i wyróżnień.
§ 7. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta ze stypendystą.
II. Tryb przyznawania stypendiów sportowych
§ 8. Stypendia mogą uzyskać zawodnicy reprezentujący barwy klubu sportowego,
stowarzyszenia kultury fizycznej, mających siedzibę w Białymstoku.
§ 9. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom zrzeszonym w białostockich klubach
sportowych, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe, określone w § 20 lub § 21.
§ 10. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać kluby sportowe, stowarzyszenia
kultury fizycznej oraz związki sportowe, mające siedzibę w Białymstoku.
§ 11. Ilość przyznanych stypendiów uzależniona jest
finansowych, zapewnionych w budżecie Miasta Białegostoku.

od

wysokości

środków

§ 12. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje:
1) dane osobowe wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata,
3) uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informację o osiągnięciach sportowych
kandydata,
4) dokument polskiego związku sportowego potwierdzający uzyskane osiągnięcia
zawodników w dyscyplinach indywidualnych, za które ma być przyznane stypendium,
5) oświadczenie klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności
zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu,
6) zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białymstoku o zaistniałych
okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
7) informacje o źródle i okresie pobierania innych stypendiów.
§ 13. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w terminach do 10 grudnia
danego roku kalendarzowego na I półrocze roku następnego, uwzględniając wyniki sportowe
osiągnięte w roku złożenia wniosku oraz do 10 czerwca na II półrocze danego roku,
uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w I półroczu roku, w którym jest
składany wniosek.
2. Wnioski na I półrocze 2009r. należy składać do dnia 25 stycznia 2009r.
§ 14. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miejskiego w Białymstoku, na formularzu określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Białegostoku.
§ 15. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium,
wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.
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§ 16. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania przez wnioskodawcę,
3) śmierci osoby, której dotyczy wniosek,
4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
§ 17. W celu wytypowania kandydatów na stypendystów, Prezydent Miasta
Białegostoku, w drodze zarządzenia powołuje komisję działającą pod nazwą Kapituła ds.
Stypendiów Sportowych, zwaną dalej Kapitułą, oraz określa tryb jej działania.
§ 18. W skład Kapituły wchodzą:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku,
2) trzech przedstawicieli radnych Rady Miejskiej Białegostoku,
3) trzech przedstawicieli organizacji sportowych: sportowców, trenerów działaczy
sportowych,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych.
§ 19. 1. Kapituła proponuje ilość, rodzaj przyznawanych stypendiów oraz ich wysokość,
kierując się możliwościami finansowymi oraz ilością złożonych wniosków.
2. Kapituła przedkłada Prezydentowi Miasta Białegostoku listę wytypowanych
kandydatów do stypendium sportowych, w której podaje dane osobowe kandydatów oraz
uzasadnienie wyboru.
III. Stypendia sportowe w dyscyplinach zespołowych
§ 20. 1. Ustala się następujące kryteria, których spełnianie jest warunkiem ubiegania się
zawodnika o przyznanie stypendium w dyscyplinach zespołowych:
1) maksymalna liczba zawodników w zespole w danych dyscyplinach, która może uzyskać
stypendium sportowe wynosi: piłka nożna – 15 osób, piłka ręczna – 8 osób, piłka
siatkowa – 8 osób, piłka koszykowa – 8 osób, tenis stołowy – 4 osoby, badminton – 4
osoby,
2) w przypadku dyscypliny nie wskazanej w pkt 1 ilość zawodników oraz wysokość
stypendium proponuje Kapituła, przedkładając do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta
Białegostoku.
2. Do obliczenia wysokości stypendium sportowego dla zawodnika uprawiającego
dyscyplinę zespołową stosuje się wzór:
Sz = Mz × Oz × Pz
gdzie:
Sz – wysokość miesięcznego stypendium sportowego dla zawodnika w dyscyplinach
zespołowych,
Mz – maksymalna miesięczna kwota stypendium dla zawodnika w danej dyscyplinie
zespołowej, która wynosi (brutto) 1400 zł.
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Oz – „współczynnik sukcesu” uzależniony od osiągnięć sportowych w odniesieniu do
ostatniego zakończonego sezonu sportowego lub uzyskanego wyniku w oficjalnych
zawodach rangi międzynarodowej lub ogólnopolskiej, który wynosi:
1,0 – od 1 do 3 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,
0,9 – od 4 do 6 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,
0,8 – poniżej 6 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,
1,0 – zdobył medal w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata lub Europy, w
kategorii: juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców,
- 0,6 - zdobył medal w oficjalnych zawodadch Mistrzostw Polski: juniorów
młodszych, juniorów, młodzieżowców.
Pz – współczynnik „poziomu sportowego rozgrywek” uzależniony od poziomu ligowego w
kategorii seniorów, który wynosi:
-

- 1,5 – najwyższa klasa rozgrywkowa w danej dyscyplinie,
- 1,2 – pierwsza z rzędu klasa rozgrywkowa po najwyższej w danej dyscyplinie,
- 0,9 – druga z rzędu klasa rozgrywkowa po najwyższej w danej dyscyplinie.
IV. Stypendia sportowe w dyscyplinach indywidualnych
§ 21. 1. Do uzyskania stypendium sportowego w dyscyplinach indywidualnych
kwalifikują się w pierwszej kolejności ci zawodnicy, którzy uzyskali znaczący wynik
sportowy i posiadają mistrzowską lub pierwszą klasę sportową.
2. Do obliczenia wysokości stypendium dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę
indywidualną stosuje się wzór:
Si = Mi × Oi
Si – wysokość miesięcznego stypendium sportowego dla zawodnika w dyscyplinach
indywidualnych,
Mi – maksymalna miesięczna kwota stypendium dla zawodnika w danej dyscyplinie
indywidualnej, która wynosi (brutto) 1400 zł.
Oi – „współczynnik sukcesu” uzależniony od osiągnięć sportowych w odniesieniu do
ostatniego zakończonego sezonu sportowego lub uzyskanego wyniku w oficjalnych zawodach
rangi międzynarodowej czy ogólnopolskiej, który wynosi:
- 2,0 – od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach: Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy w kategorii seniorów oraz Igrzysk Olimpijskich i Igrzysk Paraolimpijskich,
- 1,8 – od 4 do 8 miejsca w oficjalnych zawodach: Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy w kategotrii seniorów oraz Igrzysk Olimpijskich i Igrzysk Paraolimpijskich,
- 1,5 – od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Polski w kategorii
seniorów,
- 0,9 – od 4 do 8 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Polski w kategorii
seniorów,
- 1,0 – od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata lub Mistrzostw
Europy w kategorii: juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców,
- 0,8 - od 4 do 8 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata lub Mistrzostw
Europy w kategotrii: juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców,
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- 0,6 - od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Polski w kategorii:
juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców,
V. Tryb przyznawania Stypendium Olimpijskiego
§ 22. Stypendia Olimpijskie, przyznawane są na zasadach i trybie przyznawania
stypendium sportowego, z następującymi zastrzeżeniami:
1) Stypendium Olimpijskie jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika
poziomu sportowego, może być przyznane zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę
sportu objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich, rokującemu
nadzieję na udział w najbliższych Igrzyskach,
2) wniosek o Stypendium Olimpijskie, oprócz danych wskazanych w § 12 powinien
dodatkowo zawierać oświadczenie o zobowiązaniu się zawodnika do realizacji programu
przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich, opracowanego przez
właściwy polski związek sportowy oraz zobowiązaniu się do udziału w tym
współzawodnictwie sportowym,
3) uzyskanie Stypendium Olimpijskiego nie wyklucza otrzymania przez zawodnika
stypendium sportowego.
§ 23. Stypendium Olimpijskie może być przyznane do wysokości 200 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę (kwoty brutto) miesięcznie.
§ 24. Kwoty stypendiów zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
VI. Tryb wstrzymania lub cofnięcia stypendium
§ 25. 1. W uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta Białegostoku ma prawo
wstrzymać lub zmienić wysokość przyznanego stypendium z urzędu lub na wniosek
podmiotów, o których mowa w § 10, w przypadku:
1) pisemnego wystąpienia o cofnięcie, wstrzymanie lub zmianę wysokości stypendium wraz
z uzasadnieniem,
2) gdy zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został
czasowo bądź dożywotnio zdyskwalifikowany,
3) zmienił barwy klubowe, w przypadku, gdy został członkiem stowarzyszenia sportowego
działającego i zarejestrowanego poza Miastem Białystok,
4) niewłaściwie realizuje bądź całkowicie zaniedbuje realizację programu szkolenia, albo
została na niego nałożona kara dyscyplinarna przez polski związek sportowy, okręgowy
związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem,
5) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, z
zastrzeżeniem ust. 2,
6) rażąco naruszył przepisy prawa,
7) naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne.
2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta
została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może
być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez
3 miesiące.
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§ 26. Wypłatę wstrzymanego stypendium wznawia się po ustaniu przyczyn wstrzymania,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały.
§ 27. W przypadkach, o których mowa w § 25, podmioty określone w § 10 mogą złożyć
wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi z tego samego klubu, który osiągnął
wysokie wyniki sportowe indywidualnie bądź zespołowo.
§ 28. Wniosek, o którym mowa w § 27 opiniuje Kapituła przedkładając Prezydentowi
Miasta Białegostoku propozycję wysokości stypendium wraz z uzasadnieniem.
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