
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/207/20 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/199/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 

przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), 

art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

a także art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym zasady i tryb przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych 

przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta 

Wodzisławia Śląskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/199/16 Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r., § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. O przyznanie stypendium może starać się zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria: 

1) jest mieszkańcem miasta Wodzisławia Śląskiego w wieku do 25 lat lub ukończył 25 lat w roku przyznania 

stypendium, 

2) osiągnął wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym tj: 

a) w sporcie zespołowym: 

᠆ zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych 

rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych co najmniej od III ligi w zakresie piłki nożnej 

męskiej, II ligi koszykówki kobiet oraz co najmniej od II ligi w pozostałych dyscyplinach 

zespołowych pod warunkiem, że nie jest to najniższy szczebel danych rozgrywek – kwota stypendium 

wynosi 500 zł miesięcznie; 

᠆ został powołany do Kadry narodowej Polski, w każdej kategorii wiekowej – kwota stypendium 

wynosi 600 zł miesięcznie. 

b) w sporcie indywidualnym: 

᠆ wziął udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzyskach olimpijskich niesłyszących 

– kwota stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie; 
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᠆ zajął od I do V miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach świata, 

w każdej kategorii wiekowej – kwota stypendium wynosi 900 zł miesięcznie; 

᠆ zajął od I do V miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, w każdej kategorii wiekowej – 

kwota stypendium wynosi 800 zł miesięcznie; 

᠆ zajął od I do III miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, w każdej kategorii wiekowej – 

kwota stypendium wynosi 700 zł miesięcznie; 

᠆ zajął I miejsce w mistrzostwach Śląska, dotyczy każdej kategorii wiekowej – kwota stypendium 

wynosi 600 zł miesięcznie; 

᠆ został powołany do kadry narodowej Polski, dotyczy każdej kategorii wiekowej – kwota stypendium 

wynosi 500 zł miesięcznie. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 

 

 

Dezyderiusz Szwagrzak 
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