
                                                        Uchwała Nr XVL/216/2010 
                                                          Rady Gminy Solec-Zdrój 
                                                          z dnia 10 listopada 2010r. 
 
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości 
stypendiów  sportowych. 
 
 
      Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591; zm.: 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271;Nr 214, poz. 1806, 2003r Nr 80, poz. 717;Nr 
162, poz. 1568;2004r Nr 102 , poz. 1055 ; Nr 116, poz. 1203;2005r Nr 172, poz. 1441;2006r Nr 17, 
poz. 128;Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218,  2008 r. 
Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 124; 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz. U. 
2010 r. Nr 127, poz. 857)  
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje: 
 
                                                                    § 1 
 
Gmina Solec-Zdrój funduje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników nie   posiadających licencji 
zawodnika. 
 
                                                                     § 2 
 

1. Stypendia mogą być przyznawane osobom    fizycznym , stale zamieszkałym na terenie 
Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stypendium  moŜe  otrzymać zawodnik, nie posiadający licencji zawodnika, biorący udział 
we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów, który: 
a) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski lub  
b)został zakwalifikowany do udziału w  mistrzostwach świata lub Europy , lub 
c)został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub 
d)zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych , w których 
brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów. 

 
                                                                      § 3 
 

1. Stypendium  jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego, 
którego jest on członkiem. 

2. We  wniosku  zawiera  się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i 
osiągnięciach zawodnika. 

3. JeŜeli wniosek  składa  zawodnik , wymagane jest dołączenie do wniosku opinii klubu 
sportowego, którego jest on członkiem. 

4. Do wniosku załącza się plan startów zawodnika na najbliŜsze 12 miesięcy oraz dokumenty 
potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia. 

 
                                                                        § 4 
 

1. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy. 
2. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest wypłacane przez Wójta Gminy w terminie do 

ostatniego  dnia kaŜdego miesiąca. 



3. Jedna osoba moŜe otrzymywać tylko jedno stypendium. 
 

                                                                   § 5 
 
Wnioski o stypendium składa się w terminie do 31 stycznia kaŜdego roku kalendarzowego. 
 
                                                                     § 6 
 

1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się, jeŜeli zawodnik z jakichkolwiek powodów 
czasowo zaprzestał startów lub treningów. 

2. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny wstrzymania od najbliŜszego  
terminu płatności. 

 
                                                              §  7 
 
Stypendium cofa się jeŜeli zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów 
lub treningów. 
 
                                                               § 8 
 
Traci moc uchwała Nr XX/93/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 lipca 2008 roku w 
sprawie zasad i trybu  przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości 
stypendiów sportowych. 
 
                                                                 § 9 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
                                                                 §  10 
 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty publikacji. 
 
 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                     Zenobiusz Kowalczyk 


