
 

 

UCHWAŁA NR XXII/436/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości 

stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

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

z 2016 r., poz. 446) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 176, 1170, 1171) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/705/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1.  Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia następujące warunki: 

1) jest zawodnikiem zrzeszonym w elbląskim klubie sportowym, którego siedzibą jest Miasto Elbląg; 

2) osiągnął wynik w barwach klubu sportowego, którego siedziba jest Miasto Elbląg; 

3) posiada aktualną licencję uprawniająca do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wydaną 

przez właściwy polski związek sportowy (nie dotyczy sportu niepełnosprawnych i głuchych); 

4) prezentuje nienaganną etycznie i wysoce moralną postawę oraz ściśle przestrzega obowiązujących 

przepisów, stosując się do zasad fair play; 

5) uprawia dyscyplinę objętą systemem sportu młodzieżowego lub uprawia dyscyplinę w sportach 

olimpijskich lub nieolimpijskich, w kategorii senior do 25 roku życia, lub uprawia dyscyplinę i 

konkurencję sportu objętą programem igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Elbląg może przyznać stypendium 

sportowe zawodnikowi niespełniającemu warunków określonych w ust. 1.”. 

2. w § 8 ust.1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„1.  Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi i stypendium trenerowi może 

wystąpić ich klub sportowy, Prezydent Miasta Elbląg, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Elblągu”. 

„2.  Wnioski o stypendium sportowe i o stypendium dla trenerów składa się w Departamencie Edukacji i 

Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu, w terminie do 20 grudnia każdego roku.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Marek Pruszak 
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