
UCHWAŁA NR XXIX/189/2020 

RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

z dnia 28 listopada 2020 r. 

w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wysokie wyniki 

sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej. 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920 ) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Przepisy  ogólne 

§ 1.  

Uchwała reguluje: 

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych 

stypendiów sportowych dla sportowców; 

2) warunki, tryb i wysokość  przyznawania  nagród dla trenerów, zawodników oraz innych osób  

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 2.  

1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe dla sportowców i nagrody dla osób fizycznych 

w sportach  mających szczególne znaczenie dla Powiatu Bialskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

2. Sportem mającym istotne znaczenie dla Powiatu Bialskiego jest: 

1) dyscyplina lub konkurencja sportowa objęta programem ogólnopolskiego współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego; 

2) dyscyplina olimpijska; 

3) dyscyplina, w której współzawodnictwo organizuje i prowadzi zarejestrowany polski związek 

sportowy. 

3. Przez wysoki wynik w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym rozumie się: 

1) zajęcie od 1 do 8 miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich 

lub mistrzostwach świata; 

2) zajęcie od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach Europy lub pucharze świata; 

3) zajęcie od 1 do 4 miejsca w pucharze Europy lub Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy; 

4. Przez wysoki wynik w krajowym współzawodnictwie sportowym, rozumie się: 

1) zajęcie od 1 do 8 miejsca w mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; 

2) zajęcie od 1 do 4 miejsca w pucharze Polski w sportach indywidualnych; 

3) zajęcie od 1 do 4 miejsca w ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych; 

4) zajęcie od 1 do 6 miejsca w generalnej punktacji właściwego polskiego związku sportowego; 

5) udział co najmniej w ćwierćfinałach mistrzostw Polski w grach i konkurencjach   zespołowych; 

6) powołanie zawodnika do kadry narodowej (dotyczy także gier zespołowych); 

7) zdobycie tytułu mistrza Polski w dyscyplinach wskazanych w § 2 ust.2 pkt 3. 

 



Stypendia  sportowe 

§ 3.  

Stypendium sportowe Powiatu Bialskiego można przyznać osobie fizycznej, zwanej dalej 

„zawodnikiem”, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnął jeden z wyników wymienionych w § 

2 ust. 3 i ust. 4 pkt 1- pkt 6 w sporcie mającym ustalone znaczenie dla Powiatu Bialskiego, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2; 

2) zamieszkuje na terenie Powiatu Bialskiego i będzie reprezentował klub sportowy mający siedzibę 

na terenie powiatu bialskiego. 

§ 4.  

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek trenera lub klubu sportowego, w którym 

zawodnik jest zrzeszony, zawodnika lub rodzica bądź prawnego opiekuna zawodnika w przypadku 

osób niepełnoletnich. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium czytelnie wypełnione należy składać w Kancelarii Ogólnej 

Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w terminie do 31 grudnia  każdego roku kalendarzowego 

za rok bieżący. 

3. W przypadku gier i konkurencji zespołowych liczba indywidualnych  wniosków o przyznanie 

stypendiów nie może przekraczać liczby zawodników wpisanych do protokołu meczowego. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

5. Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników dołącza się: 

1) wydane przez  właściwy związek sportowy/Polski Komitet Olimpijski/ Polski Komitet 

Paraolimpijski zaświadczenie o uzyskaniu osiągnięcia  sportowego, za które ma być przyznane 

stypendium; 

2) harmonogram szkolenia zawodnika w roku otrzymywania stypendium, poświadczony przez 

właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy zawodnika; 

3) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5.  

1. Starosta Bialski powołuje Komisję ds. stypendiów sportowych. 

2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu, Komisji Edukacji Kultury Sportu 

i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej i organizacji pozarządowych działających w zakresie 

kultury fizycznej oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej 

Podlaskiej. 

3. Komisja opiniuje złożone wnioski oraz proponuje wysokość stypendiów i czas na jaki stypendia 

mają być przyznane poszczególnym zawodnikom. 

4. Opinia Komisji nie ma charakteru wiążącego dla Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej. 

§ 6.  

1. Stypendium sportowe przyznaje Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej, a pozbawia Starosta 

Bialski. 

2. Wręczenie dyplomów potwierdzających przyznane stypendia odbywa się na sesji Rady Powiatu 

w Białej Podlaskiej lub innej uroczystości. 



3. Stypendium sportowe może być przyznane na okres od 3 do 10 miesięcy w danym roku 

kalendarzowym i jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

4. Liczba stypendiów w danym roku zależy od wielkości środków finansowych zabezpieczonych 

na ten cel w budżecie Powiatu. 

5. W sytuacji osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, 

o których mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4 przyznaje się jedno stypendium za najwyższe osiągnięcie. 

§ 7.  

1. Wysokość stypendium sportowego różnicuje się następująco w zależności od osiągnięć 

sportowych: 

1) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 3 pkt 1 – stypendium wynosi do 1000 zł/mies.; 

2) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 3 pkt 2 – stypendium wynosi do 900 zł/mies.; 

3) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 3 pkt. 3 - stypendium wynosi do 800 zł/mies.; 

4) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 4 pkt 1- pkt 6  – stypendium wynosi do 700 zł/mies. 

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie (z góry ) na wskazany przez zawodnika rachunek 

bankowy. 

§ 8.  

1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli: 

1) nie realizuje  programu szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 pkt 2; 

2) utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, stwierdzoną 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę; 

3) odmówił udziału w zawodach rangi mistrzowskiej, od szczebla wojewódzkiego; 

4) stwierdzono u niego stosowanie środków dopingujących; 

5) został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. 

2. Klub sportowy lub trener zawodnika jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia  

Starosty Bialskiego  o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust.1. 

3. W razie podjęcia decyzji o pozbawieniu zawodnika stypendium, zawodnik traci prawo do  

stypendium od dnia podpisania przez Starostę decyzji o pozbawieniu stypendium. 

Nagrody  sportowe 

§ 9.  

1. Nagrody  pieniężne mogą być przyznawane: 

1) trenerom, za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika wysokich wyników sportowych, 

o których mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4; 

2) zawodnikom w dyscyplinach sportu, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 za zdobycie tytułu mistrza 

województwa; 

3) zawodnikom, za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 7; 

4) innym osobom fizycznym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w Powiecie 

Bialskim. 

2. Przepisy  ust. 1 pkt 1- pkt 3 mają zastosowanie także w grach i konkurencjach zespołowych. 

Liczba nagród przyznanych zawodnikom w grach i konkurencjach zespołowych nie może przekraczać 

liczby zawodników wpisanych do protokołu meczowego. 



3. Wysokość nagrody uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku oraz kwoty zapisanej na ten 

cel w projekcie budżetu Powiatu w Białej Podlaskiej  i nie może przekroczyć 2 000 zł. 

§ 10.  

1. Nagrody sportowe przyznaje Starosta Bialski w ramach wydzielonych środków finansowych 

zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym w budżecie Powiatu w Białej Podlaskiej. 

2. Można otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną w danym roku kalendarzowym. 

§ 11.  

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody sportowej mogą wystąpić: 

1) właściwy klub lub związek sportowy; 

2) Komisja Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej; 

3) członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody  stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się : 

1) wydane przez  właściwy związek sportowy/federację sportową/Polski Komitet Olimpijski/Polski 

Komitet Paraolimpijski potwierdzenie uzyskanego osiągnięcia  sportowego, za które ma być 

przyznane nagroda; 

2) w przypadku trenera - kopię dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia trenerskie; 

3) oświadczenie kandydata do nagrody do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, 

zawierające dane do zeznania podatkowego i numer konta bankowego, stanowiące załącznik nr 

2 do uchwały 

4. Wnioski o przyznanie nagrody można składać w danym roku kalendarzowym w terminie do 

dnia 31 grudnia. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

Przepisy końcowe 

§ 12.  

Traci  moc uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 

28 września 2020 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za 

wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

z 2020 r. poz. 4777). 

§ 13.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej. 

§ 14.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

 


