
UCHWAŁA NR XXXIX/233/2017 
RADY POWIATU W ŁOBZIE-

z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.), art. 31 ust. 3, art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane 
osobom fizycznym z terenu Powiatu Łobeskiego. 

§ 2. Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, stanowi pomoc finansową, wspierającą proces szkolenia 
sportowego osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe. 

§ 3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia sportowe stanowiąc formę rzeczowej lub finansowej 
gratyfikacji za godne reprezentowanie Powiatu Łobeskiego na krajowych i międzynarodowych arenach 
sportowych. 

§ 4; Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) zawodniku - rozumie się przez to osobę fizyczną reprezentujący klub sportowy działający na terenie powiatu 
łobeskiego i posiadającą licencję zawodniczą lub inny dokument potwierdzający status sportowca, 

2) trenerze - rozumie się przez to osobę posiadającą odpowiedni tytuł zawodowy trenera, 

3) klubie i organizacji sportowej - rozumie się przez to organizację pozarządową prowadzącą działalność 
statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

4) innej osobie - rozumie się przez to nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury fizycznej, 
instruktorów sportu oraz osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz rozwoju 
sportu w Powiecie Łobeskim. 

§ 5. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania, pozbawieniu i ustaleniu wysokości stypendium podejmuje 
Zarząd Powiatu w formie uchwały. 

§ 6. Wykaz osób, którym przyznano stypendia, wyróżnienia i nagrody w danym roku kalendarzowym podaje 
się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Łobzie na okres nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych 

Rozdział 1. 
Stypendia sportowe 

§ 7. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, 
będących członkami klubów lub organizacji sportowych, mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Łobeskiego. 

§ 8. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który jednocześnie: 

1) jest członkiem klubu sportowego lub organizacji sportowej mających swoją siedzibę na terenie Powiatu 
Łobeskiego i w chwili przyznania stypendium nie ukończył 23 roku życia, 

2) osiągnął wysoki wynik we współzawodnictwie sportowym indywidualnym lub zespołowym w imprezach 
rangi krajowej, makroregionalnej lub wojewódzkiej, 

3) jest zawodnikiem objętym programem szkolenia,· 

§ 9. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są: 

1) kluby sportowe, 

2) uczniowskie kluby sportowe, 
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3) organizacje sportowe których działalnością statutową jest kultura fizyczna i sport: (Szkolny Związek Sportowy, 
Ludowe Zespoły Sportowe, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i inne). 

§ 10. Wniosek, o stypendium powinien zawierać: 

1) dane wnioskodawcy (nazwę zgłaszającego, imię i nazwisko osoby reprezentującej zgłaszającego, adres, 
numer telefonu), · 

2) dane personalne kandydata.do stypendium, adres, miejsce nauki lub pracy, 

3) nazwę uprawianej dyscypliny sportu, 

4) numer licencji zawodnika zezwalającej na uprawianie określonej dyscypliny sportu potwierdzony przez 
Związek Sportowy, 

5) opis osiągnięć sportowych zawodnika za okres roku ubiegłego, 

6) dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia (dyplomy, protokoły zawodów i inne lub zaświadczenie wydane 
przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy), 

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na otrzymanie stypendium, 

9) oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na otrzymanie stypendium w przypadku 
kandydowania osoby niepełnoletniej, 

1 O) informacja z placówki oświatowej do której uczęszcza kandydat do stypendium o pozytywnych wynikach 
nauczania i zachowania. 

§Jl. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łobzie 
w terminach: 

1) do 1 O grudnia na realizację programu szkoleniowego i przygotowań do zawodów w miesiącach styczeń -
czerwiec roku następnego, 

2) do 15 czerwca na realizację programu szkoleniowego i przygotowań do zawodów w miesiącach lipiec -
grudzień roku bieżącego. 

§ 12. Stypendium przyznawane jest 2 razy w roku: na okres I półrocza i na okres II półrocza, 

z uwzględnieniem wyników sportowych uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

§ 13. Wnioski o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie określonym w§ 11, 

2) wniesienia wniosku niekompletnego i nie uzupełnienia go w terminie wyznaczonym, 

3) wyc~fania wniosku przez wnioskodawcę. 

§ 14. Wzór wniosku, o którym mowaw § 10 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 15. Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy, znaczenie danej dyscypliny dla wzrostu 
poziomu usportowienia dzieci i młodzieży oraz promocję Powiatu Łobeskiego, może przyznać następujące 
stypendia: 

' ~ . . 

1) I stopnia - za zaJęc1e m1eJsca I-III w imprezach rangi mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych: 
młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych i młodzików - w kwocie do 500,00 zł. miesięcznie, 

2) II stopnia - za zajęcie I miejsca w imprezach rangi mistrzostw makroregionu lub województwa juniorów, 
juniorów młodszych, młodzików. Za uzyskanie wysokich osiągnięć na innych ważnych zawodach sportowych 
rangi krajowej organizową.nych przez Polskie Związki Sportowe, organizacje sportowe o zasięgu krajowym ( 
Szkolny Związek Sportowy, Ludowe Zespoły Sportowe, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i inne)
w kwocie do 300,00 zł. miesięcznie, 

3) III stopnia - za uzyskanie II klasy sportowej i wyższej przez zawodników w kategorii młodzieżowca, juniora 
i juniora młodszego, za uzyskanie III klasy sportowej i wyższej przez zawodników w kategorii młodzika 
w dowolnej dyscyplinie sportu, za zdobycie medalu w konkurencji indywidualnej podczas Finałów 

Wojewódzkich rozgrywanych w ramach zawodów Szkolnego Związku Sportowego - w kwocie do 200,00 zł. 
miesięcznie. 
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§ 16. Wstępnej weryfikacji wniosków dokonuje Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Łobzie w okresie 14 dni od upływu terminu do składania wniosków. 

§ 17. Wnioski zweryfikowane pozytywnie Zarząd Powiatu przekazuje do zaopiniowania Powiatowej Radzie 
Sportu. 

§ 18. Zarząd Powiatu przyznaje lub pozbawia zawodnika stypendium w drodze uchwały. Decyzja Zarządu jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 19. 1. Na wniosek podmiotu występującego o udzielenie stypendium, Powiatowej Rady Sportu lub Zarząd 
Powiatu z własnej inicjatywy może pozbawić zawodnika wypłaty stypendium, na podstawie dokumentów 
stwierdzających, że zawodnik: 

1) utracił prawa członka klubu lub organizacji sportowej, 

2) przerwał samowolnie realizację programu szkolenia oraz kalendarza startów, 

3) otrzymał negatywną opinię właściwego Związku Sportowego, 

4) został ukarany karą dyscyplinarną przez władze klubu lub organu sportowego, którego jest członkiem, 

5) zrezygnował z reprezentowania klubu lub organizacji sportowej działającej na terenie Powiatu Łobeskiego, 

6) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego 
lekarza z zastrzeżeniem§ 21, 

7) zaprzestał uprawiania sportu. 

2. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności/o których mowa w ust.1. 

§ 20. W przypadku stwierdzenia przez organ udzielający stypendium, że pozbawienie stypendium nastąpiło 
z przyczyn niezawinionych prwz zawodnika, może ono być wypłacone za cały okres pozbawienia. 

§ 21. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta powstała w wyniku 
uprawiania sportu i została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnioną Poradnię Sportowo
Lekarską, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej niż 3 miesiące. 

§ 22. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, lub pozbawienia stypendium przechowuje się 
w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Łobzie. 

§ 23. 1. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe będzie określana corocznie w budżecie 
Powiatu. · 

2. Łączna wysokość przyznawanych w danym roku budżetowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty 
określonej na ten cel w budżecie Powiatu. 

§ 24. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji. Stypendia wypłacane są w miesięcznych trańszach 
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany przez zawodnika pełnoletniego rachunek bankowy. 
Zawodnikom niepełnoletnim stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy rodziców lub opiekunów prawnych 
stypendysty. 

§ 25. Zarząd Powiatu zawiera ze stypendystami lub jego opiekunami prawnymi, indywidualne umowy 
stypendialne, w których określa się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium. 

§ 26. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy 
Powiatu Łobeskiego. 

§ 27. Terminu zwrotu nienależnie pobieranego stypendium upływa 7 dnia od daty doręczenia pisemnego 
żądania Zarządu Powiatu. 

Rozdział 2. 
Nagrody i Wyróżnienia 

§ 28. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów 
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 29. 1. Nagroda lub wyróżnienie jest jednorazowym świadczeniem rzeczowym lub pieniężnym, 
finansowanym z budżetu Powiatu Łobeskiego, stanowiącym wyraz uznania dla: 
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a) zawodników za osiągmęc1e wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym, 

b) trenerów których podopieczni osiągają wysokie wyniki sportowe, 

c) trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i kreujących dobry wizerunek 
sportu powiatowego oraz klubów sportowych z Powiatu Łobeskiego. 

2. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień bierze się pod uwagę rangę osiągnięć, promocję Powiatu Łobeskiego 
i znaczenie tych osiągnięć dla lokalnej społeczności. · 

§ 30. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd Powiatu Łobeskiego z własnej inicjatywy lub na 
wniosek: 

1) klubu sportowego, 

2) placówki oświatowej, 

3) Komisji Oświaty Rady Powiatu Łobeskiego, 

4) Powiatowej Rady Sportu. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia winien zawierać: 

1) nazwę organizacji lub instytucji zgłaszającej wniosek, 

2) imię i nazwisko osoby, której ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie, 

3) określenie odpowiednio: 

a) osiągniętego wyniku sportowego, 

b) osiągniętych wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym 
sportowym, 

c) opis osiągnięć w działalności sportowej. 

współzawodnictwie 

4) otrzymane dotychczas nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia 
w działalności sportowej .. 

§ 31. 1. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową. 

2. Nagrody mogą być prżyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów oraz juniorów 
młodszych, młodzików i dzieci starszych, którzy w okresie poprzedzającym złożenie wniosku zajęli wysokie . 
lokaty we współzawodnictwie sportowym. 

3. Ustala się następujące nagrody dla zawodników i drużyn za osiągnięcia sportowe: 

a) pierwszego stopnia - w finałach imprez . rangi. ogólnopolskiej za zajęcie I-III miejsca w kwocie do 
1.000,00 zł., 

b) drugiego stopnia - w finałach imprez rangi ogólnopolskiej za zajęcie IV - VI miejsca w kwocie do 700,00 zł., 

c) trzeciego stopnia w· imprezach szczebla międzywojewódzkiego i wojewódzkiego za zajęcie 
I-III miejsca w kwocie do 500,00 zł. 

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, dwóch lub więcej 
wyników sportowych o których mowa w ust.3, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy 
z osiągniętych wyników. 

5. Zawodnicy otrzymujący stypendium sportowe przyznane za osiągnięcia w w/w okresie, nie mogą otrzymać 
nagrody 

6. Trenerom lub innym osobom prowadzącym szkolenie zawodników na terenie powiatu łobeskiego, którzy 
przyczynili się do osiągnięcia.przez ich podopiecznych sukcesów sportowych, określonych w§ 31 ust.3 może być 
przyznana nagroda raz w roku w wysokości do 700,00 zł. 

7. Innym osobom za całokształt osiągnięć sportowych, w pracy metodyczno-wychowawczej, szkoleniowej, 
działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Łobeskiego, może być 
przyznana nagroda raz w roku w wysokości do 500,~0 zł. 
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8. Zawodnikom dyscyplin zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla drużyny za osiągnięcia sportowe, 
według zasad określonych w§ 31.ust.3. 

§ 32. 1. Wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom oraz innym osobom, wyróżniającym się osiągnięciami 
w działalności sportowej, pracy metodyczno-wychowawczej i szkoleniowej na rzecz rozwoju sportu w Powiecie 
Łobeskim, w szczególności za: 

a) propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu, 

b) upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego, 

c) wieloletnią działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej, 

d) aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej 
w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno- szkoleniowych, 

e) wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej, 

f) organizację imprez sportowo - rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu oraz zawodów 
sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

2. Wyróżnienia przyznawane są w formie: 

a) dyplomu, 

b) listu gratulacyjnego, 

c) pucharu, statuetki, grawertonu. 

3. Formę wyróżnienia ustala Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę znaczenie danego osiągnięcia dla Powiatu 
Łobeskiego. · 

§. 33. W niosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego. 

§ 34. Wzór wniosku o którym mowa w § 30.ust.2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 35. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień weryfikuje pod względem formalno-merytorycznym Wydział 
Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Łobzie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia 
i przedkłada je Zarządowi Powiatu. 

§ 36. Złożenie wniosku o nagrodę lub wyróżnienie nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

§ 37. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku określa się miejsce i termin przekazania nagrody bądź 
wyróżnienia, uwzględniając planowane uroczystości sportowe, a także inne przesłanki, które mogą dodatkowo 
podkreślić wagę uzyskanego sukcesu i powiadamia o powyższym osobę nagrodzoną oraz wnioskodawcę. 

§ 38. Nagroda finansowa po przyznaniu zostanie przekazana nagrodzonemu na wskazany przez niego 
rachunek bankowy/rachunek bankowy opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej w terminie 14 dni od przyznania. 

§ 39. W razie wniosku załatwionego odmownie, Zarząd Powiatu pisemnie informuje wnioskodawcę 
o przyczynach takiej decyzji. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 40. Ilość i wysokość przyznanych nagród pieniężnych i wyróżnień ograniczona jest wysokością środków 
finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu na realizację tego zadania na dany rok budżetowy. 

§ 41. Traci moc uchwała Rady Powiatu Łobeskiego nr XI/78/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiego. 
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§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnie ący Rady 

~ 
aw: (iziewicz 

„l 
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Pieczęć Wnioskodawcy 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/233/2017 

Rady Powiatu w Łobzie 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

A. Wypełnia Wnioskodawca: 

1. Informacje o Wnioskodawcy: 

Nazwa stowarzyszenia 

Adres 

Telefony, e-mail 

Imię i nazwisko osoby 
reprezentującej 
zgłaszaiacego 

2. Informacje o kandydacie: 

Imię i nazwisko 
Data i miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania 

Telefony, e-mail 

Nazwa szkoły/studium/uczelni/ 
lub mieisce pracy 
Nazwa uprawianej dyscypliny sportu 

3. Uzasadnienie wniosku:- osiągnięcia sportowe. 

· 4. Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (dyplomy, protokoły zawodów, inne) 
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na otrzymanie stypendium 
4. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na otrzymanie 
Stypendium w przypadku kandydowania osoby niepełnoletniej 
5. Informacja z placówki oświatowej do której uczęszcza kandydat do stypendium 
pozytywnych wynikach nauczania i zachowania. 

Załącznik nr 1 

6. W przypadku otrzymania stypendium sportowego, oświadczenie opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej 
do cz ce rzek endium s ortowe o na rachunek banko 

Miejscowość, data 

B. Wypełnia Wydział Starostwa Powiatowego : 

1. Formalna ocena wniosku: 
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Podpis i pieczęć wnioskodawcy 
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Formalna ocena wniosku 

Wniosek złożony w terminie 

Spełnienie kryteriów dotyczących kandydata: 

1) członek klubu sportowego lub organizacji sportowej mających swoją siedzibę 
na terenie Powiatu Łobeskiego, 
2) w chwili przyznania stypendium nie ukończył 23 roku życia, 

3) osiągnięcie wysokich wyników sportowych w okresie poprzedzającym 
złożenie wniosku o stypendium/nagrodę; 
4) aktualna karta zgłoszenia, licencja bądź inny dokument uprawniający do 
udziału w zawodach; 
5) jest zawodnikiem objętym programem szkolenia 

Zweryfikowano pozytywnie 

Zweryfikowano negatywnie 

2. Opinia Powiatowej Rady Sportu: 

Opinia Powiatowej Rady Sportu 

. 

Podpis Przewodniczącego Powiatowej Rady Sportu: 

3. Decyzja Zarządu Powiatu w Lobzie: 
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TAK NIE UWAGI 
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kategoria 
i wysokość 
stypendium 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIX/233/2017 

Rady Powiatu w Łobzie 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

Załącznik nr 2 

Pieczęć Wnioskodawcy . 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO 

A. Wypełnia Wnioskodawca: 

1. Informacje o Wnioskodawcy: 

Zgłaszający: 

/nazwa zgłaszającego/ 

Adres 

Telefony, e-mail 

Imię i nazwisko osoby 
reprezentującej 
zgłaszającego 

2. Informacje o kandydacie: 

Imię i nazwisko 
Data i miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania 

Nazwa szkoły/studium/uczelni/lub 
miejsce pracy 
Nazwa uprawianej dyscypliny sportu 
/w przypadku trenerów i działaczy, 
dziedzina działalności/ 
Otrzymane dotychczas nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięcia 
w działalności sportowej 

3. Uzasadnienie wniosku - /szczegółowe uzasadnienie osiągnięć/. 

4. Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata ( dyplomy, medale, protokoły zawodów, osiągnięcia w pracy 
trenerskiej, inne) 
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na otrzymanie nagrody finansowej 
4. Oświadczenie rodziców lub o iekunów rawn eh o rażeniu z od na otr manie 
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Nagrody finansowej w przypadku kandydowania osoby niepełnoletniej 
5. W przypadku otrzymania stypendium sportowego, oświadczenie opiekuna prawnego/osoby 

ełnoletnie· do · o na rachunek banko 

····••a••·······•·o····••Q••············ 

Miejscowość, data Podpis i pieczęć wnioskodawcy 

B. Wypełnia Wydział Starostwa Powiatowego : 

1. Formalna i merytoryczna ocena wniosku: 

Ocena wniosku 
Spełnienie wymogów formalnych 

Spełnienie kryteriów dotyczących kandydata: 

1) ranga osiągnięcia, wpływ na promocję powiatu i znaczenie dla lokalnej 
społeczności 

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodnika w okresie 
ooorzedzaiacvm złożenie wniosku o nagrode/wvróżnienie 
3)) wieloletnia działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej w klubach 
sportowvch z terenu Powiatu Łobeskiego 
4) trener który przyczynił się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych 
przez podopiecznych zawodników 
5) aktywna działalność na rzecz kreowania dobrego wizerunku sportu 
powiatowego oraz klubów sportowych z Powiatu Łobeskiego 

Zweryfikowano pozytywnie 

Zweryfikowano negatywnie 

Podpis Dyrektora Wydziału: 

3. Decyzja Zarządu Powiatu w Łobzie: 
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UZASADNIENIE 

Zarząd Powiatu Łobeskiego na wniosek Powiatowej Rady Sportu postanowił wprowadzić zmiany do 
dotychczas funkcjonującej uchwały Rady Powiatu Łobeskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 
Proponowane zmiany do uchwały mają na celu usystematyzowanie procedur weryfikowania złożonych 
wniosków przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe czy też organizacje sportowe, których 
działa4J.ością statutową jest kultura fizyczna i sport. Ponadto wprowadzone dodatkowe kryteria do uchwały 
umożliwiają ubieganie się o stypendium sportowe również tym uczniów, które osiągnęły wysoki wynik we 
współzawodnictwie sportowym w postaci zdobycia medalu w konkurencji indywidualnej podczas Finałów 
Wojewódzkich rozgrywanych w ramach zawodów Szkolnego Związku Sportowego. 
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