Uchwała Nr XXVI/271/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z zm.), art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr
127 poz. 857 ze zm. ). Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:
Rozdział I
Zasady przyznawania stypendiów sportowych
§ 1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym za
osiągnięte wyniki sportowe.
§ 2. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia są przyznawane corocznie przez Burmistrza
Miasta Kościana za osiągnięcia, które miały miejsce w okresie poprzedniego roku kalendarzowego.
§ 3. 1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom
reprezentującym kluby sportowe z terenu Gminy Miejskiej Kościan lub posiadającym stałe miejsce
zameldowania na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
2. Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane za osiągnięte wyniki także byłym
mieszkańcom Gminy Miejskiej Kościan.
Rozdział II
Tryb przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
§ 4. 1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznawane są na wniosek stowarzyszenia,
klubu lub organizacji sportowych.
2. Burmistrz Miasta Kościana może przyznać stypendium sportowe, wyróżnienie lub nagrodę
z własnej inicjatywy.
§ 5. Wniosek o którym mowa w § 4. ust. 1 powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (nazwa organizacji, adres, telefon),
2) dane osobowe kandydata do przyznania stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, uprawiana dyscyplina sportu),
3) informacje dotyczące osiągnięć,
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4) uzasadnienie wniosku,
5) podpis osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy.
§ 6. Wnioski o stypendia sportowe, nagrody lub wyróżnienia można składać do Urzędu
Miejskiego Kościana w terminach: do 15 stycznia i do 15 maja każdego roku.
§ 7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego, nagrody
lub wyróżnienia.
§ 8. 1. Wnioski o stypendia, nagrody i wyróżnienia rozpatruje komisja powołana przez
Burmistrza Miasta Kościana w składzie co najmniej trzyosobowym. W skład Komisji mogą zostać
powołani radni Rady Miejskiej Kościana , członkowie Rady Sportu oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego Kościana, z wyłączeniem osób reprezentujących stowarzyszenia, kluby lub organizacje
sportowe występujące z wnioskami o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia.
2. Komisja o której mowa ust. 1 przedstawia Burmistrzowi Miasta Kościana propozycję listy
kandydatów do przyznania stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia oraz propozycje
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
§ 9. 1. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium sportowego, nagrody lub
wyróżnienia podejmuje Burmistrz Miasta Kościana.
2. Burmistrz Miasta Kościana decyduje również o wysokości stypendium sportowego, okresie
na który zostanie ono przyznane, oraz o wysokości i rodzaju nagród i wyróżnień.
Rozdział III
Zasady i tryb pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
§ 10. Burmistrz Miasta Kościana pozbawia zawodnika stypendium sportowego, nagrody lub
wyróżnienia w przypadku zmiany stanu faktycznego będącego podstawą ich przyznania.
§ 11. Burmistrz Miasta Kościana pozbawia stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia
zawodnika na uzasadniony wniosek organizacji, która wystąpiła z wnioskiem o ich przyznanie lub
z własnej inicjatywy.
§ 12. Wniosek organizacji o pozbawienia zawodnika stypendium sportowego, nagrody lub
wyróżnienia powinien zawierać co najmniej:
1) uzasadnienie,
2) dowody potwierdzające zmianę stanu faktycznego związanego z przyznaniem stypendium,
nagrody lub wyróżnienia,
3) wyjaśnienia zawodnika lub jego trenera.
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§ 13. O pozbawieniu stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Miasta
Kościana informuje pisemnie zawodnika, a także wnioskodawcę, jeżeli pozbawienie nastąpiło na
wniosek, o którym mowa w § 11.
§ 14. Pozbawienie stypendium sportowego może spowodować konieczność zwrotu do budżetu
Gminy Miejskiej Kościan otrzymanego stypendium.
§ 15. Pozbawienie nagrody powoduje konieczność zwrotu do budżetu Gminy Miejskiej Kościan
równowartości otrzymanej nagrody.
§ 16. Informacja, o której mowa w § 13 winna zawierać termin oraz wartość zwrotu stypendium
sportowego lub nagrody.
Rozdział IV
Rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
§ 17. Stypendia sportowe, nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane za następujące
osiągnięcia sportowe:
1) w dyscyplinach olimpijskich:
a) za zajęcie I-VIII miejsca na igrzyskach olimpijskich,
b) za zajęcie I-VIII miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub pucharze świata,
c) za zajęcie I- III miejsca w mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców,
d) za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych,
2) w dyscyplinach nieolimpijskich:
a) za zajęcie I-VIII miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub pucharze świata,
b) za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców,
c) za zajęcie I-III miejsca w mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych (kadetów),
3) w zawodach paraolimpijskich:
a) za zajęcie I-VIII miejsca w igrzyskach paraolimpijskich,
b) za zajęcie I-VIII miejsca w mistrzostwach świata lub Europy,
4) w grach zespołowych:
a) za udział zespołu w rozgrywkach ekstraligi,
b) za udział zespołu w rozgrywkach I ligi,
5) oraz innych rozgrywkach ogólnopolskich:
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a) za zajęcie I-III miejsca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski
Związek Sportowy lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży,
prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki organizowanych w formie Igrzysk
Młodzieży

Szkolnej

oraz

Ogólnopolskiej

Gimnazjady,

Ogólnopolskiej

Licealiady

organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.
§ 18. Stypendia sportowe za osiągnięcia, o których mowa w § 17 mają charakter pieniężny
i mogą być przyznane na okres od jednego do dziesięciu miesięcy.
§ 19. Stypendia sportowe za osiągnięcia zespołowe mogą być przyznane wszystkim lub
niektórym członkom zespołu sportowego.
§ 20. Miesięczna wysokość stypendium sportowego może wynieść od dwustu do jednego
tysiąca złotych.
§ 21. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter pieniężny lub rzeczowy.
§ 22. Wartość przyznanej nagrody lub wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty dwóch tysięcy
złotych.
§ 23. Wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe mogą być także dyplomy, puchary, statuetki lub
inne formy uznania.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 24. Traci moc uchwała Nr IV/25/11 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie określenia zasad , trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz
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