
UCHWAŁA NR 218/XXXV/2013 
R A D Y POWIATU W E RZEŚNI 

z dnia 28 listopada 2013r. 

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim" 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. - Dz.U. 2013 r. poz. 595) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) 

§ 1. Powiat Wrzesiński przyjmuje „Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie 
Wrzesińskim" zwany dalej programem. 

§ 2.Program określa warunki i tryb finansowania zadania własnego obejmującego tworzenie 
warunków, w tym organizacyjnych dla rozwoju sportu. 

§ 3. Celem programu jest: 
1. poprawa warunków uprawiania sportu, 
2. promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności 

sportowej wśród dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego, 
3. zwiększenie dostępności społeczności lokalnych do różnorodnych form aktywności 

sportowej, 
4. osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych. 

§ 4. Formy realizacji programu: 
1. Stypendia dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe. 
2. Nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami 

w działalności sportowej. 
3. Zlecanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach Otwartego Konkursu 

Ofert. 
4. Realizacja grantów edukacyjnych - zajęć rekreacyjno-sportowych. 

§ 5. Program finansowany może być: 
1. ze środków własnych Powiatu, które są corocznie określone w uchwale budżetowej 

Powiatu Wrzesińskiego, 
2. ze środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej), 
3. ze środków finansowych pochodzących z darowizn, spadków i innych źródeł. 

§ 6. Tryb i zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień: 
1. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać zawodnik będący uczniem, 

który w momencie uzyskania osiągnięcia sportowego: 
1) był mieszkańcem powiatu wrzesińskiego lub reprezentował klub, lub szkołę z terenu 

powiatu wrzesińskiego 
2) uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników: 

a) medal mistrzostw województwa w rozgrywkach szkolnych; 
b) medal mistrzostw województwa w rozgrywkach klubowych, jeśli są poprzedzone 

zawodami-eliminacjami niższego szczebla 
c) miejsca od 1 do 4 w mistrzostwach międzywojewódzkich 



d) miejsca od 1 do 20 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
e) miejsca od 1 do 16 w Mistrzostwach Polski Juniorów 

" f) miejsca od 1 do 8 w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
g) medal Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk 

Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich 
2. Zawodnicy - seniorzy, mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, mogą otrzymać stypendium 

sportowe tylko w przypadku osiągnięcia j ednego z następuj ących wyników: 
1) medal Mistrzostw Polski 
2) medal Mistrzostw Europy 
3) medal Mistrzostw Świata 
4) udział w Igrzyskach Olimpijskich 
5) udział w Igrzyskach Paraolimpijskich 

3. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać trener prowadzący szkolenie z zawodnikiem 
będącym mieszkańcem powiatu wrzesińskiego lub reprezentującym klub lub szkołę 
z terenu powiatu wrzesińskiego, pod warunkiem osiągnięcia przez swojego 
podopiecznego jednego z następujących wyników: 

1) medal mistrzostw Polski 
2) udział w mistrzostwach świata lub Europy 
3) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 

4. W szczególnych przypadkach nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać trener -
mieszkaniec powiatu wrzesińskiego, którego podopieczny nie jest reprezentantem 
Powiatu Wrzesińskiego, ale uzyskał jeden z następujących wyników: 

1) medal mistrzostw Polski 
2) udział w mistrzostwach świata lub Europy 
3) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 

5. Nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia wyróżniające się w działalności sportowej może 
otrzymać: trener, działacz klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, 
promotor sportu lub organizator zawodów sportowych, który przyczynił się do 
popularyzacji i promocji sportu na terenie powiatu wrzesińskiego lub wykazał się 
wkładem pracy w rozwój sportu powiatu wrzesińskiego oraz osiągał ze swoimi 
zawodnikami na przestrzeni kilku lat wysokie wyniki sportowe. 

§7.1. Wyróżnienia mogą mieć formę pucharów, statuetek lub dyplomów. 
2. Stypendia i nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową. 

§8.1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznaj e Zarząd Powiatu we Wrześni na wniosek: 
1) dyrektora szkoły 
2) zarządu klubu 
3) stowarzyszenia sportowego 
4) organów administracji państwowej i samorządowej 

2. Wzór wniosków o których mowa w ust. 1, ustali Zarząd Powiatu we Wrześni w drodze 
uchwały. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 
1) w przypadku zawodnika - dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięcia sportowego 
2) w przypadku trenera - dokumenty potwierdzające prowadzenie zawodnika 

i potwierdzenie uzyskanego osiągnięcia przez podopiecznego 
3) w przypadku trenera, działacza - dokumenty potwierdzające osiągnięcia w działalności 

sportowej. 
4. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 

Września w terminie do 30 września każdego roku. 



5. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
1) złożenia po terminie, 
2) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 5 

7. Wnioski opiniuje komisja powołana przez Starostę Wrzesińskiego, w której z głosem 
doradczym uczestniczą członkowie Powiatowej Rady Sportu. 

8. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opinią komisji przyznaje stypendia, nagrody lub 
wyróżnienia biorąc pod uwagę w szczególności: 
1) wyniki i osiągnięcia kandydata 
2) znaczenie uzyskanych wyników dla promocji Powiatu Wrzesińskiego 
3) znaczenie działalności sportowej dla rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim 

9. O decyzji Zarządu Powiatu powiadamia się wnioskodawcę, który zobowiązany 
jest do poinformowania zainteresowanych kandydatów. 

10. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane są najpóźniej do 30 października danego 
roku. 

11. Wręczenie stypendiów, nagród lub wyróżnień odbywa się w sposób uroczysty. 

§ 9.Warunki i tryb otrzymania oraz sposób rozliczenia dotacji na zadania z zakresu kultury 
fizycznej i sportu w ramach Otwartego Konkursu Ofert reguluje odrębna uchwała Rady Powiatu 
we Wrześni. 

§ lO.Tryb i zasady przyznawania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe: 
1. Zajęcia realizować mogą nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu lub 

trenerzy. 
2. Grupa trenująca powinna być powiązana z klubem sportowym, funkcjonującym na terenie 

Powiatu Wrzesińskiego. 
3. Wnioski na realizację grantu należy składać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, do 15 

września każdego roku, z zastrzeżeniem ust.4. Wzór wniosku na realizację grantu ustali 
Zarząd Powiatu we Wrześni w drodze uchwały. 

4. W przypadkach określonych w ust. 16 wnioski należy składać do 30 czerwca. 
5. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej dokonuje oceny złożonych wniosków 

pod względem formalnym. 
6. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, nie będą 

rozpatrywane. 
7. Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do merytorycznego zaopiniowania wniosków, 

w której z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele Powiatowej Rady 
Sportu. 

8. Preferowane będą wnioski zawierające projekty, w których grupy treningowe, bądź 
zawodnicy uczestniczą w systemie rozgrywek organizowanych przez okręgowe związki 
sportowe, lub są przygotowywani w ramach prowadzonego szkolenia do uczestnictwa w 
tych rozgrywkach. 

9. Preferowane dyscypliny sportowe: 
a) lekkoatletyka, 
b) piłka koszykowa, 
c) piłka nożna, 
d) piłka siatkowa. 

10. Granty nie mogą być przyznawane osobom, które prowadzą zajęcia odpłatne. 
11. Istnieje możliwość objęcia grantem edukacyjnym zajęć w innej dyscyplinie niż 

wymienione w ust.9 pod warunkiem, że zainteresowany ich prowadzeniem 



nauczyciel/instruktor/trener przedstawi wieloletnią koncepcję szkolenia zawodników 
aż do wieku juniora. 

12. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji podejmuje decyzję o przyznaniu 
grantu. 

13. Wnioskodawcy otrzymują pisemną informację o decyzji w ich sprawie. 
14. Przyznanie grantu przez Zarząd Powiatu jest podstawą do zawarcia umowy 

z nauczycielem/instruktorem/trenerem. 
15. Granty są realizowane maksymalnie przez 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 
16. W uzasadnionych przypadkach realizacja grantu może być wdrożona w sierpniu przed 

nowym rokiem szkolnym. 
17. W ramach przyznanego grantu mogą być finansowane wydatki osobowe w następującym 

zakresie: 
1) realizacja zajęć w wymiarze od 2 do 4 godzin tygodniowo, 
2) realizacja zajęć prowadzonych na obozach lub zgrupowaniach sportowych. 

18. Zarząd Powiatu może przyznać grant (do 4 godzin tygodniowo) na realizację zadań 
koordynatora sportu szkolnego na terenie Powiatu Wrzesińskiego. 

19. Starosta Wrzesiński z własnej inicjatywy może wnioskować o przyznanie grantu 
edukacyjnego. 

§11. Prowadzenie nadzoru i rozliczenie realizacji grantów edukacyjnych. 
1. Realizatorzy grantów są zobowiązani do przedłożenia sprawozdania w terminie 14 dni 

od zakończenia projektu. 
2. Realizacja zajęć w ramach przyznanych grantów podlega nadzorowi Starosty 

Wrzesińskiego, reprezentowanego przez upoważnionego pracownika Wydziału Edukacji 
i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

3. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu i jakości realizacji projektu, zarząd Powiatu może 
wstrzymać jego realizację, co jest równoznaczne z zaprzestaniem jego finansowania. 

4. Dokumentację związaną z przyznawaniem grantów przechowuje się i archiwizuje Wydział 
Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


