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UCHWAŁA NR LIII/523/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/182/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 r., w sprawie
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r., Nr 269, poz. 5103, z 2012 r., poz.
3503) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Stypendium sportowe może być przyznane osobom fizycznym, które
łącznie spełniły następujące warunki:
1) osiągnęły w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu
uznanych za znaczące dla Gminy Wałbrzych, to jest zaliczanych do programu Igrzysk Olimpijskich
i Paraolimpijskich, co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:
a) w dyscyplinach indywidualnych:
- zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich,
Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata,
- zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy,
Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
- uzyskanie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie.
b) w dyscyplinach zespołowych zakwalifikowały się do kadry I zespołu reprezentującego klub
w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Sportowy na najwyższym lub
nie niższym niż czwartym poziomie rywalizacji włącznie.
2) są mieszkańcami miasta Wałbrzycha lub reprezentują stowarzyszenie, którego siedziba znajduje się
w Wałbrzychu."
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, zawierający
potwierdzenie właściwego związku sportowego osiągniętego wyniku sportowego, składany jest w Urzędzie
Miejskim w Wałbrzychu do dnia 15 grudnia danego roku. Wzór wniosku o przyznanie stypendium
sportowego stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.”
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3) w § 7 w ust. 1 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „5) ustania jednej z okoliczności o których
mowa w § 2 pkt 2.”
§ 2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na 2014 rok należy składać w dodatkowym terminie
7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha:
M. Romańska

