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UCHWAŁA NR XXXVII/287/2018
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1463 z późn. zm.) oraz art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się zapisy uchwały nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 10 kwietnia
2017 r., w sposób następujący:
1. § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. 1) uzyskał na koniec roku szkolnego, poprzedzającego rok przyznania stypendium, średnią
ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania co najmniej 4,0 oraz ocenę z zachowania co najmniej
bardzo dobrą”.
2. § 2 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 5. Średnia ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania oraz ocena z zachowania, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinny być potwierdzone we wniosku przez dyrektora szkoły”.
3. § 4 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 3. Do wypełnionego formularza wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów
potwierdzających konkretne osiągnięcia sportowe kandydata do stypendium oraz oświadczenie
wnioskodawcy, że zawodnik nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków samorządu
innych szczebli lub związku sportowego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Uchwała w dotychczasowym brzmieniu ogranicza możliwość ubiegania się o stypendium sportowe dla
zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe, ale nie zdobywają wyłącznie dobrych i bardzo
dobrych ocen z przedmiotów nauczania. Ponadto uchwała nie precyzuje okresu czasu, jaki jest brany pod
uwagę (semestr lub rok szkolny) przy ustalaniu warunków spełnienia kryterium ocen szkolnych.
Wprowadzenie wymogu uzyskania przez zawodnika, ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów
nauczania, średniej ocen co najmniej 4,0 i oceny z zachowania co najmniej bardzo dobrej, na koniec roku
szkolnego poprzedzającego rok przyznania stypendium, umożliwi ubieganie się o stypendium zawodnikom,
którzy potrafią łączyć zainteresowania sportowe z obowiązkami szkolnymi. W dotychczasowym brzmieniu
uchwały brak jest uregulowania kryterium dotyczącego wymogu nie pobierania stypendium sportowego,
pochodzącego ze środków samorządu innych szczebli lub związku sportowego, zatem konieczny jest zapis
wprowadzający obowiązek składania przez wnioskodawcę oświadczenia w przywołanej sprawie.
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