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UCHWAŁA NR 341/XXVI/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów
zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom
sportowym
Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668)
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w
sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym
wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nagrodę przyznaje Zarząd w formie uchwały na wniosek Marszałka, klubu, związku sportowego,
zawodnika, rodzica zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika. Wzór wniosku określa uchwała
Zarządu, o której mowa w § 12 ust. 3 ”;;
2) § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jest mieszkańcem województwa pomorskiego albo mieszkańcem województwa pomorskiego
i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa;”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy, zawodnik,
rodzic zawodnika, opiekun prawny zawodnika lub Pomorska Federacja Sportu w terminach i w sposób
określony w § 13. Wniosek (z wyłączeniem wniosku o stypendium, o którym mowa w § 8 ust. 3)
rozpatruje Kapituła, która przedkłada Zarządowi swoją rekomendację. Stypendium przyznaje Zarząd. ”;;
4) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nagrodę przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez Kapitułę wniosku klubu, związku sportowego,
Pomorskiej Federacji Sportu, uczelni wyższej lub trenera, którego zawodnicy osiągnęli wysokie
wyniki w sporcie młodzieżowym lub seniorskim; ”;;
5) W §13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a- 1g w brzmieniu:
„1a. Wnioski oceniane przez Kapitułę składa się według wzorów określonych uchwałą Zarządu.
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1b. Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych Urzędu. Wnioski składa się w formie
papierowej, z zastrzeżeniem ust. 1c.
1c. Wnioski na stypendia o których mowa w § 8 ust. 1, składa się przy wykorzystaniu generatora
wniosków dostępnego na stronie Urzędu, zwanego dalej "Generatorem", z zastrzeżeniem ust. 1g.
1d. Wniosek powinien być wypełniony w Generatorze.
1e. Wygenerowany i wydrukowany wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę oraz
pełnoletniego zawodnika a w przypadku zawodnika niepełnoletniego - jego rodzica lub opiekuna
prawnego.
1f. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Urzędu zgodnie z § 13 ust. 8.
1g. W przypadku awarii Generatora, wnioski składa się w formie papierowej i według wzoru
dostępnego na stronie internetowej Urzędu ”;;
6) Po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:
„15a. Ilekroć niniejsza Uchwała przewiduje przedział kwotowy, w ramach którego ustalana jest
wysokość świadczenia przewidzianego niniejszą Uchwałą, konkretyzacja wysokości tego świadczenia
w ramach przedziału następuje z uwzględnieniem:
1) osiągniętych przez zawodnika wyników sportowych,
2) możliwości finansowych budżetu Samorządu ”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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