
UCHWAŁA NR VI/81/19
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 
za wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1)), art. 27, art. 28, art. 31 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Miasto Białystok w trosce o rozwój sportu oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie, 
stwarza warunki organizacyjno-finansowe do jego uprawiania, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Wsparcie białostockich klubów sportowych, zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności sportowej udzielane będzie w formie:

1) dotacji dla białostockich klubów sportowych, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały,

2) stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów 
sportowych za wysokie wyniki sportowe”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) nagród i wyróżnień przyznawanych zawodnikom, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się 
osiągnięciami w działalności sportowej, zgodnie z „Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień za 
wysokie wyniki sportowe”, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Poza wsparciem w formach wskazanych w ust. 1 Miasto Białystok, wspólnie z klubami sportowymi lub 
zawodnikami będzie podejmowało, na terenie kraju oraz za granicą, przedsięwzięcia promocyjne na warunkach 
określanych każdorazowo w umowach.

§ 3. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku lub cały 
2019 rok, można składać w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte 
w 2018 roku. 

§ 4. Wnioski złożone w terminach określonych w uchwale, o której mowa w § 5, będą rozpatrywane na 
zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie 
wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród 
i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 298 poz. 3869, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. 
z 2010 r. Nr 298 poz. 3874). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/81/19

Rady Miasta Białystok

z dnia 11 stycznia 2019 r.

WARUNKI I TRYB UDZIELANIA DOTACJI DLA BIAŁOSTOCKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

§ 1. 1. Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu mogą uzyskać białostockie kluby sportowe, które 
uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych 
objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, organizują w Białymstoku lub uczestniczą 
w zawodach czy imprezach o charakterze sportowym i nie działają w celu osiągnięcia zysku.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane w formie realizacji przez białostocki klub sportowy 
programów szkolenia sportowego, uczestniczenia w zorganizowanej rywalizacji sportowej, prowadzonej przez 
właściwy związek sportowy oraz organizacji lub uczestniczenia w zawodach sportowych o zasięgu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim.

§ 2. Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w § 1, a w szczególności na pokrycie 
następujących kosztów:

1) merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego:

a) transport, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania,

b) wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania,

c) wynagrodzenie szkoleniowców,

d) zakup sprzętu sportowego (niezbędnego do realizacji zadania),

e) zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (w przypadku organizacji zawodów),

2) obsługi zadania:

a) księgowość,

b) obsługa sędziowska i medyczna,

3) innych, w tym kosztów wyposażenia i promocji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji 
zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe do zawodów, ochrona imprezy sportowej).

§ 3. W celu zaopiniowania wniosków i zaproponowania klubów, którym zostanie udzielona dotacja 
z zastosowaniem procedury naboru wniosków, Prezydent Miasta Białegostoku, w drodze zarządzenia powołuje 
komisję oraz określa tryb jej działania.  

§ 4. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy określaniu kwoty dofinansowania:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,

b) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,

c) poziom sportowy, klasa rozgrywkowa,

d) liczba osób objętych zadaniem,

e) rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez 
Miasto,

f) udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

g) wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych,

h) znaczenie dyscypliny oraz popularność wśród mieszkańców Białegostoku.

§ 5. Dotacji udziela Prezydent Miasta Białegostoku po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez komisję 
złożonych wniosków. 
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§ 6. Dotacja może być przyznana na pierwsze półrocze, na drugie półrocze, na okres całego roku lub na 
organizację zawodów czy imprez sportowych, w danym roku kalendarzowym.

§ 7. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Miastem Białystok a klubem sportowym.

§ 8. Nabór wniosków ogłoszany będzie przez Prezydenta Miasta Białegostoku na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie umożliwiającym realizację zadań, o których mowa w § 1.

§ 9. Kluby sportowe, z którymi zawarta zostanie umowa, zobowiązują się do umieszczania logo „Wschodzący 
Białystok” na wszelkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych 
i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób 
zapewniający jego dobrą widoczność.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/81/19

Rady Miasta Białystok

z dnia 11 stycznia 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH  ZA WYSOKIE WYNIKI SPOROWE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Stypendia sportowe przyznawane są zawodnikom, w tym sportowcom niepełnosprawnym, zwanym dalej 
zawodnikami, osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub 
indywidualnych, mieszkającym w Białymstoku.

§ 2. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy lub na okres 12 miesięcy w oparciu o kryteria określone 
w niniejszym regulaminie.

§ 3. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Białegostoku po analizie opinii, o której mowa w ust. 2.

2. Wnioski o przyznanie stypendium przedstawione są do opinii komisji ds. stypendiów sportowych, która po 
ich analizie i uwzględnieniu szacunkowych obliczeń, proponuje rodzaj, ilość i wysokość stypendiów uwzględniając 
stopień trudności uzyskania sukcesu sportowego. Szczegółowy tryb działania oraz skład osobowy komisji 
określany będzie zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 4. Rozpatrzenie złożonych wniosków następuje w formie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub 
odmowy przyznania stypendium sportowego.

§ 5. W sytuacjach wyjątkowych Prezydent Miasta Białegostoku może przyznać stypendium sportowe 
zawodnikowi, rokującemu nadzieję na uzyskanie sukcesów sportowych, posiadającemu wysoką klasę sportową,  
który nie wykazał się osiągnięciem sportowym kwalifikującym do uzyskania stypendium.

§ 6. Przyznanie stypendium sportowego danej osobie nie wyklucza możliwości przyznawania jej nagród 
i wyróżnień.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania stypendiów sportowych

§ 7. Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe, zgodnie z kryteriami 
określonymi w Rozdziale 3 i Rozdziale 4.

§ 8. Wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od środków finansowych, zabezpieczonych 
w budżecie Miasta Białegostoku.

§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w terminach:

1) do 10 stycznia danego roku kalendarzowego na I półrocze lub cały rok, uwzględniając wyniki sportowe 
osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

2) do 10 lipca na II półrocze danego roku, uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w I 
półroczu roku, w którym jest składany wniosek.

§ 10. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, na formularzu 
określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 11. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

§ 12. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) śmierci osoby, której dotyczy wniosek,
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4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 13. Zawodnik może otrzymać stypendium sportowe tylko jeden raz za to samo osiągnięcie.

Rozdział 3.
Stypendium sportowe Mistrzów

§ 14. Stypendium Mistrzów jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego 
i jednocześnie motywacją do utrzymania wysokiego poziomu startowego.

§ 15. Do otrzymania Stypendium Mistrzów kwalifikują się ci zawodnicy, którzy uzyskali wybitny wynik 
sportowy w dyscyplinie figurującej w programie Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich:

1) od 1 do 3 miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich, oficjalnych zawodach 
Mistrzostw Świata w kategorii seniorów – stypendium w wysokości brutto do 5.000 zł/miesięcznie,

2) od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Europy w kategori seniorów – stypendium w wysokości 
brutto do 3.000 zł/miesięcznie,

3) uzyskali wybitne wyniki sportowe w rankingowych zawodach międzynarodowych, rokują na udział 
w najbliższych Igrzyskach Olimpijskich – stypendium w wysokości brutto do 2.000 zł/miesięcznie.

§ 16. Stypendia Mistrzów przyznawane będą na okres 12 miesięcy.

Rozdział 4.
Stypendium sportowe dla zawodników uzyskujących wysokie wyniki sportowe

§ 17. 1 Ustala się następujące kryteria, których spełnianie jest warunkiem ubiegania się zawodnika 
o przyznanie stypendium w dyscyplinach zespołowych:

1) maksymalna liczba zawodników rywalizujących w zespole w danych dyscyplinach, która może uzyskać 
stypendium wynosi nie więcej niż: piłka nożna – 18 osób, piłka ręczna – 14 osób, piłka siatkowa – 12 osób, 
piłka koszykowa – 12 osób,

2) w przypadku dyscypliny nie wskazanej w punkcie 1, liczba zawodników oraz wysokość stypendiów 
uzależniona będzie od specyfiki dyscypliny i znaczenia danego sportu dla Miasta Białegostoku,

3) do obliczenia wysokości stypendium sportowego dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę zespołową stosuje 
się wzór:

Sz = Bz × Oz, gdzie:

Sz – wysokość miesięcznego stypendium sportowego dla zawodnika w dyscyplinach zespołowych,

Bz – kwota bazowa stypendium dla zawodnika w danej dyscyplinie zespołowej, uzależniona od liczby 
wniosków oraz wysokości środków zabezpieczonych w danym roku budżetowym,

Oz – „współczynnik sukcesu” uzależniony od osiągnięć sportowych w odniesieniu do ostatniego zakończonego 
sezonu sportowego lub uzyskanego wyniku w oficjalnych zawodach rangi międzynarodowej lub 
ogólnopolskiej, który wynosi:

a) rywalizacja sportowa w kategorii seniorów:

- 1,5 – od 1 do 3 miejsca w rozgrywkach w rywalizacji minimum 6 zespołów w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w danej dyscyplinie,

- 1,2 - od 4 do 8 miejsca w rozgrywkach w rywalizacji minimum 6 zespołów w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w danej dyscyplinie,

- 1,0 - od 1 do 3 miejsca w rozgrywkach pierwszej z rzędu po najwyższej w danej dyscyplinie (1 liga) 
klasie rozgrywkowej, w rywalizacji minimum 6 zespołów,

- 0,8 - od 4 do 8 miejsca w rozgrywkach pierwszej z rzędu po najwyższej w danej dyscyplinie (1 liga) 
klasie rozgrywkowej, w rywalizacji minimum 6 zespołów.

b) rywalizacja sportowa w kategorii juniorów młodszych, juniorów lub młodzieżowców:

- 1,0 - powołanie do Reprezentacji Polski i uzyskanie od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach 
Mistrzostw Polski,
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- 0,8 - uzyskanie od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Polski.

2. Ustala się następujące kryteria, których spełnianie jest warunkiem ubiegania się zawodnika o przyznanie 
stypendium w dyscyplinach indywidualnych:

1) do uzyskania stypendium sportowego w dyscyplinach indywidualnych kwalifikują się ci zawodnicy, którzy 
uzyskali wysoki wynik sportowy.

2) do obliczenia wysokości stypendium sportowego dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę indywidualną 
stosuje się wzór:

Si = Mi × Oi, gdzie:

Si – wysokość miesięcznego stypendium sportowego dla zawodnika w dyscyplinach indywidualnych,

Mi – kwota bazowa stypendium dla zawodnika w danej dyscyplinie indywidualnej, uzależniona od liczby 
wniosków oraz wysokości środków zabezpieczonych w danym roku budżetowym,

Oi – „współczynnik sukcesu” uzależniony od osiągnięć sportowych w odniesieniu do ostatniego zakończonego 
sezonu sportowego lub uzyskanego wyniku w oficjalnych zawodach rangi międzynarodowej czy 
ogólnopolskiej, który wynosi:

a) rywalizacja sportowa w kategorii seniorów:

- 1,5 – od 4 do 6 miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich, oficjalnych 
zawodach Mistrzostw Świata,

- 1,2 – od 4 do 6 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Europy,

- 1,0 – od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Polski w rywalizacji minimum 6 zawodników 
w danej konkurencji.

b) rywalizacja sportowa w kategorii juniorów młodszych, juniorów lub młodzieżowców:

- 1,5 – od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata,

- 1,2 – od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Europy,

- 1,0 – od 4 do 6 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata,

- 0,8 – od 4 do 6 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Europy,

- 0,6 – od 1 do 3 miejsca w oficjalnych zawodach Mistrzostw Polski, w rywalizacji minimum 
6 zawodników w danej konkurencji.

3. Do osiagnięć indywidualnych zalicza się wyniki uzyskane w sztafetach, osadach, załogach, rozgrywkach 
deblowych, nie zalicza się wyników uzyskanych w drużynie.

Rozdział 5.
Tryb pozbawiania stypendium

§ 18. 1. W uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta Białegostoku ma prawo cofnąć przyznane 
stypendium z urzędu lub na wniosek, w przypadku pisemnego wystąpienia o cofnięcie stypendium wraz 
z uzasadnieniem:

1) gdy zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został czasowo bądź dożywotnio 
zdyskwalifikowany,

2) zmienił adres zamieszkania i zamieszkuje poza Miastem Białystok,

3) niewłaściwie realizuje bądź całkowicie zaniedbuje realizację programu szkolenia, albo została na niego 
nałożona kara dyscyplinarna przez polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,

4) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego,

5) rażąco naruszył przepisy prawa,

6) naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne.

2. Cofnięcie stypendium następuje w drodze decyzji administracyjnej.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/81/19

Rady Miasta Białystok

z dnia 11 stycznia 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:

1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym;

2) trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Nagrody mogą być przyznawane mieszkańcom Miasta Białegostoku w formie pieniężnej lub rzeczowej.

§ 2. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia przyznawane z urzędu lub w oparciu o składane wnioski:

1) Doroczne nagrody sportowe - doroczne nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym oraz w uznaniu całokształtu działalności sportowej;

3) Wybitny sukces sportowy - nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnikom w dyscyplinach 
zespołowych i indywidualnych, trenerom oraz innym osobom zasłużonym w osiąganiu wyników tych 
zawodników,

2) wyróżnienia w postaci: nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych za wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania Dorocznej nagrody sportowej

§ 3. 1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje komisję ds. dorocznych nagród za wysokie wyniki sportowe, 
która proponuje wysokość nagród finansowych w poszczególnych kategoriach. Szczegółowy tryb działania oraz 
skład osobowy komisji określany będzie zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

2. Po otrzymaniu opinii komisji, Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzyga o przyznaniu nagród i podaje 
informację w tym zakresie do publicznej wiadomości.

§ 4. Doroczne nagrody za wysokie wyniki sportowe, uzyskane w roku poprzedzającym przyznanie nagród, 
przyznawane będą w kategoriach:

1) Najlepszy Sportowiec – nagroda pieniężna do wysokości 15 000 zł;

2) Najlepszy Trener – nagroda pieniężna do wysokości 15 000 zł;

3) Najlepszy Młody Sportowiec – nagroda pieniężna dla zawodnika do 21 roku życia - do wysokości 10 000 zł,

4) Zasłużony dla białostockiego sportu - nagroda pieniężna za całokształt działalności sportowej - do wysokości 
20 000 zł.

§ 5. Wnioski o przyznanie dorocznych nagród za wysokie wyniki sportowe składa się w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na formularzu określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku, 
w terminie do 10 lutego każdego roku z uwzględnieniem wyników z roku poprzedniego.

§ 6. W razie stwierdzenia braków formalnych, organ rozpoznający wniosek wzywa wnioskodawcę do ich 
usunięcia w terminie 7 dni.

§ 7. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) wycofania przez wnioskodawcę,
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3) śmierci osoby, której dotyczy wniosek,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania nagrody Wybitny sukces sportowy

§ 8. Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe mogą być przyznane zawodnikom rywalizującym 
w dyscyplinach figurujących w programie Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich, którzy mieszkają 
w Białymstoku i uzyskali odpowiednio:

1) w zespole 1, 2 lub 3 miejsce w rozgrywkach na najwyższym poziomie w danej dyscyplinie, awans do 
najwyższej ligi rozgrywkowej lub zakwalifikowanie się do oficjalnych rozgrywek rangi międzynarodowej 
w kategorii seniorów - do wysokości 30 000 zł dla jednego zawodnika; maksymalna liczba zawodników 
w zespole, którzy mogą otrzymać nagrodę finansową wynosi: gry zespołowe – nie więcej niż 18 osób, gry 
zespołowe halowe – nie więcej niż 14 osób;

2) w dyscyplinach indywidualnych 1, 2 lub 3 miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach 
Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata,  Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów – do wysokości 
30 000 zł.

§ 9. Nagrody za wybitne osiagnięcia sportowe przyznawane będą trenerom oraz innym osobom, którzy 
przyczynili się do wyników zawodników, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2 - do wysokości 30 000 zł.

§ 10. Wnioski o przyznanie nagród  za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnikom oraz innym osobom, którzy 
przyczynili się do uzyskania wyników tych zawodników składa się: w grach zespołowych - po zakończeniu 
rozgrywek ligowych lub mistrzostw, w dyscyplinach indywidualnych - po zakończeniu mistrzostw, w roku 
zakończenia.

§ 11. Zawodnicy trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiagnięciami w działalności sportowej, którzy 
nie uzyskali nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 8 i § 9, mogą uzyskać Doroczną 
nagrodę sportową, z zastrzeżeniem § 12.

§ 12. Osoba nagradzana może otrzymać tylko jedną nagrodę finansową za to samo osiągnięcie lub całokształt 
działalności sportowej.

§ 13. Nagrody finansowe wypłacane są w ramach budżetu Miasta Białegostoku, określonego uchwałą na dany 
rok dla działu 926.
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