
UCHWAŁA NR III/41/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 i 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie ( t. j. Dz. U z 2014 r., poz. 715)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2072 z dnia 6 marca 2013 r. z późniejszymi zmianami) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zawodniku – należy przez to rozumieć członka klubu 
sportowego, który uprawia dyscyplinę sportu objętą programem igrzysk olimpijskich”,

2) w § 2 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5) wysokie wyniki sportowe – należy przez to rozumieć 
spełnienie przez zawodnika (zespół zawodników), co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

a) uzyskanie miejsca medalowego w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach 
Europy, igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach Polski, w tym Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży lub akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich lub zimowych,

b) reprezentowanie Polski w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich”.

3) § 3 otrzymuje  brzmienie: „§ 3. 1.Przyznawanie, pozbawianie i wstrzymywanie wypłaty stypendiów 
sportowych oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie 
sportowym należy do właściwości Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwanego dalej 
„Burmistrzem”. 2. Burmistrz współpracuje z Zespołem ds. Stypendiów Sportowych, który opiniuje wnioski 
stypendialne i proponuje Burmistrzowi wysokość stypendiów dla poszczególnych zawodników.”

4) W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 
200 do 500 zł”.

5) W § 5 skreśla się w ust. 1 pkt 1

6) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa zawodnik lub 
klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 
9 w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe 
osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego. 2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 
w 2015 roku składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie 30 dni od dnia 
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 3. Burmistrz określi 
w drodze Zarządzenia wzór wniosku o którym mowa w ust. 1.”

7) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium weryfikuje pod względem formalno-
merytorycznym Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, który następnie przedkłada Zespołowi ds. Stypendiów 
Sportowych celem zaopiniowania.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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