
UCHWAŁA NR LXIII/1166/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 16 października 2006 r.

w sprawie przyjęcia Projektu „Program wsparcia finansowego i organizacyjnego 
przygotowań szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskiej
„Pekin 2008”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 4 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 115, 
Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130,
poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 173, poz. 1808, Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298), art. 2 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. (Dz. U. z 2005 r. Nr 155,
poz. 1298, Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 448) i w związku z rozdziałem 2 i 3 załącznika
do uchwały Nr LII/989/06 Rady Miasta Szczecin z 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia 
polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Szczecina; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady „Programu wsparcia finansowego i organizacyjnego
przygotowań szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008”
w brzmieniu  załącznika do uchwały, stanowiącego integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik
do Uchwały Nr LXIII/1166/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 16 października 2006 r.

Program wsparcia finansowego i organizacyjnego przygotowań szczecińskich członków  
Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008”

§ 1.1. Program przygotowań szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej
i Paraolimpijskiej  „Pekin 2008” obejmuje:

1) Pomoc stypendialną dla najwybitniejszych szczecińskich zawodników członków Kadry 
Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008”/Uchwała Nr LI/971/06/ - 50% kwoty 
każdorazowo zapisanej w budżecie.

2) Dotacje dla klubów prowadzących szczecińskich zawodników członków Kadry 
Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008” - 30% kwoty każdorazowo zapisanej
w budżecie oraz przekazanej w drodze konkursu ofert.

3) Środki na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla szczecińskich stowarzyszeń 
kultury fizycznej, klubów sportowych szkolących zawodników członków Kadry 
Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008” - 20% kwoty każdorazowo zapisanej
w budżecie.

   2. Środki finansowe o których mowa w pkt. 1, zostają rozdysponowane w oparciu o 
następujące zasady z zachowaniem poniższych proporcji: 

1) 80% środków przeznacza się dla członków Kadry Olimpijskiej 
2) 20% środków przeznacza się dla członków Kadry Paraolimpijskiej 

§ 2. 1. Podstawowe kryteria selekcji zawodników w zakresie objęcia programem:

1) uprawia dyscyplinę olimpijską albo paraolimpijską objętą systemem współzawodnictwa 
sportowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu,

2) jest członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej, klubu sportowego, którego siedzibą jest 
Miasto Szczecin,

3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału 
w zawodach sportowych,

4) został powołany do reprezentacji narodowej, a w roku przyznania stypendium lub w roku 
poprzednim uzyskał międzynarodową mistrzowską klasę sportową a w przypadku 
paraolimpijczyków został objęty przygotowaniami do Paraolimpiady Pekin 2008, co 
potwierdza Polski Komitet Paraolimpijski,

5) zobowiązał się do realizacji programu przygotowań olimpijskich opracowanego przez 
właściwy związek sportowy i do udziału w igrzyskach olimpijskich  lub paraolimpijskich 



oraz do reprezentowania stowarzyszenia kultury fizycznej, klubu sportowego, którego 
siedzibą jest Miasto Szczecin w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu,

6) zobowiąże się pisemnie do promocji Miasta Szczecin, która polegała będzie na 
informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Miasto Szczecin w realizowane zadanie 
poprzez umieszczenie logo Miasta Szczecin na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie 
stoi to w sprzeczności z innymi umowami cywilno - prawnymi zawartymi przez 
zawodnika na przedmiotową okoliczność lub klub sportowy, związek sportowy 
dysponujący jego wizerunkiem, którego jest reprezentantem.

§ 3. 1. Etapy wdrażania Programu:

1) podjęcie Uchwały Rady Miasta Szczecin „w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy 
Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami 
olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008”,

2) rozpisanie oraz ogłoszenie konkursów, w których wystartować będą mogły 
stowarzyszenia kultury fizycznej, związki lub kluby sportowe, które posiadają w swoich 
szeregach sportowców objętych programem (pomocą stypendialną); dotacja przeznaczona jest 
na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia dla trenera bezpośrednio prowadzącego zawodnika, 
pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pomoc farmakologiczną i inne wydatki 
związane ze statutową działalnością klubu w ramach przygotowania zawodników objętych 
programem do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008,

3) zidentyfikowanie potrzeb w zakresie usprzętowienia zawodników objętych programem, 
określenie priorytetów realizacyjnych w zakresie realizacji potrzeb sprzętowych klubów 
sportowych. Zakupiony sprzęt sportowy przekazać nieodpłatnie na rzecz stowarzyszenia 
kultury fizycznej /klubu sportowego/ nie będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto 
Szczecin, szkolącego zawodnika objętego przygotowaniami olimpijskimi albo 
paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008,

4) ustalenie, każdorazowo w roku budżetowym, listy zawodników, ich przynależności 
klubowej, dyscypliny, jaką uprawiają wraz z dotychczasowymi osiągnięciami na podstawie 
zapisów projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin „w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy 
Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami 
olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008”.


