
 

 

UCHWAŁA NR 384/2021 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 408/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 

2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów 

sportowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1133), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

uchwala: 

§ 1. W Regulaminie określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość 

stypendiów sportowych, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 408/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 22 czerwca 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. 2017 r. poz. 3886) wprowadza się  następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo, 

osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.”. 

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w kategoriach: 

młodzik, junior młodszy, junior lub młodzieżowiec, zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego 

nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w sportach 

indywidualnych i zespołowych, objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich oraz 

zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w sportach olimpijskich, w kategorii senior we 

współzawodnictwie międzynarodowym.”. 

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior lub 

młodzieżowiec, którzy osiągnęli przynajmniej jeden z następujących wyników: 

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży lub w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, 

2) miejsce od I do VI w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, 

3) miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, 

4) miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, 

5) powołanie do kadry narodowej Polski i reprezentowanie kraju w rywalizacji międzynarodowej.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Poz. 5480



4. § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: 

„Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy w kategorii senior, którzy osiągnęli przynajmniej jeden 

z następujących wyników: 

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 

2) miejsce od I do III w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, 

3) miejsce od I do III w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy.”. 

5. § 5 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendia będą przyznawane według następujących zasad: 

1) w sportach indywidualnych (w konkurencjach indywidualnych i drużynowych) na przygotowania 

i udział w rywalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego”.. 

6. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o przyznanie stypendium sportowego w sportach indywidualnych (w konkurencjach 

indywidualnych i drużynowych) na przygotowania i udział w rywalizacji od 1 stycznia do 

31 grudnia danego roku kalendarzowego, oraz w sportach zespołowych na przygotowania i udział 

w rywalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, należy składać 

od 15 grudnia do 30 grudnia  roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. Natomiast wniosek 

o przyznanie stypendium sportowego w sportach zespołowych na przygotowania i udział 

w rywalizacji w okresie od 1 września do 31 grudnia roku kalendarzowego, należy składać  

w okresie od  5 lipca  do 20 lipca danego roku kalendarzowego.”. 

7. W § 5 wykreśleniu ulega ust. 3. 

8. § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość stypendium nie może przekroczyć: 

1) 700% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust. 2a pkt 1 i § 3 ust. 2 pkt 1, 

2) 600% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust. 2a pkt 2 i § 3 ust. 2 pkt 2, 

3) 500% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust. 2a pkt 3 i § 3 ust. 2 pkt 3, 

4) 200% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 4, 

5) 100% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 5.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
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