
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/791/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 

27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

wysokości stypendiów sportowych dla  zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) po 

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 

uchwala 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 

27 października 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości 

stypendiów sportowych dla  zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 września 2013 r. poz. 5670) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Stypendium sportowe przyznaje zawodnikom Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej za wysokie 

osiągnięcia i wyniki uzyskiwane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

w dyscyplinach indywidualnych.” 

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. osiągnął wysoki wynik sportowy w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie 

poprzez: 

- udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 

- zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich 

Mistrzostwach Świata w kat. senior lub junior, 

- zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Akademickich 

Mistrzostwach Europy w kat. senior lub junior, 
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- zajęcie od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, 

Pucharze Polski w kat. senior lub junior, 

- powołanie do kadry narodowej Polski w kat. senior lub junior.” 

3) W § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Stypendia sportowe przyznawane są za wyniki sportowe określone w ust. 4, osiągnięte przez 

zawodników w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.” 

4) W § 5 uchyla się ust. 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego. 
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