
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/436/16 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 26 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu 

i warunków ich finansowania i niektóre inne uchwały 

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 176; Dz. U. z 2016 r., poz. 1170; Dz. U. z 2016 r., poz. 1171), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 221 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911; Dz. U. z 2014 r., poz. 1146; Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1626; Dz. U. z 2014 r., poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238; Dz. U. z 2015 r., poz. 532; Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1045; Dz. U. z 2015 r., poz. 1117; Dz. U. z 2015 r., poz. 1130; Dz. U. z 2015 r., poz. 1189; 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1190; Dz. U. z 2015 r., poz. 1269; Dz. U. z 2015 r., poz. 1358; Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1513; Dz. U. z 2015 r., poz. 1830; Dz. U. z 2015 r., poz. 1854; Dz. U. z 2015 r., poz. 1890; Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2150; Dz. U. z 2016 r., poz. 195; Dz. U. z 2016 r., poz. 1257; Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) Rada 

Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LXVII/783/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie tworzenia 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r., Nr 204, poz. 2653), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) rozwój sportu, którego uczestnicy biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym 

przez polskie związki sportowe lub inne organizacje sportowe działające w zakresie sportu osób 

niepełnosprawnych”; 

2) § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wspiera i powierza realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej organizacjom 

pozarządowym w oparciu o kryteria szczegółowo określone w ogłoszeniu konkursowym”; 

3) § 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wspiera karierę sportową uzdolnionych i odnoszących sukcesy sportowe olsztyńskich zawodników 

przyznając nagrody i wyróżnienia,”; 

4) § 3 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przyznaje nagrody trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagrody pieniężne i 

wyróżnienia trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności na rzecz rozwoju 

olsztyńskiego sportu”; 
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5) § 3 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wspiera działalność klubów sportowych w zakresie szkolenia sportowego poprzez:”; 

6) § 3 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) prowadzi jednostki organizacyjne Miasta Olsztyna realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej 

na rzecz mieszkańców Olsztyna.”; 

7) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Działania o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 9 lit. a, 10 wykonywane są na podstawie 

odrębnych uchwał Rady Miasta Olsztyna.”; 

8) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Każdego roku w budżecie Miasta Olsztyna planowane są środki finansowe na realizację zadania, 

o którym mowa w § 1 ust. 1.”; 

9) § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) działają na terenie Miasta Olsztyna i nie działają w celu osiągnięcia zysku,”; 

10) § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) są członkami polskich związków sportowych lub innych organizacji sportowych działających 

w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez te podmioty,”; 

11) § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w dyscyplinach olimpijskich prowadzą szkolenie sportowe we wszystkich kategoriach wiekowych 

lub prowadzą szkolenie sportowe co najmniej w kategorii senior i funkcjonują w systemie szkolenia 

sportowego wszystkich kategorii wiekowych w danej dyscyplinie sportowej, współpracując na podstawie 

zawartego porozumienia/umowy z innymi olsztyńskimi klubami sportowymi prowadzącymi szkolenie 

sportowe w tej dyscyplinie,”; 

12) § 4 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w dyscyplinach indywidualnych olimpijskich, indywidualnych i zespołowych paraolimpijskich 

i igrzysk głuchych osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w pkt 2,”; 

13) § 4 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) w olimpijskich dyscyplinach zespołowych uczestniczą w rozgrywkach ligowych szczebla 

centralnego,”; 

14) skreśla się § 4 ust. 1 pkt 9; 

15) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:”; 

16) § 4 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) sfinansowanie stypendiów sportowych w oparciu o kryteria szczegółowo określone w ogłoszeniu 

konkursowym,”; 

17) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków wymienionych w ust. 3 pkt 5 i 6 nie mogą łącznie 

przekroczyć 80 % wysokości przyznanej dotacji.”. 
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 

za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3261) zmieniona uchwałą Nr LV/879/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 

25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 

31 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym 

współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 2420). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA 

Halina Ciunel 
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