
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …............................. 

RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU 

z dnia ….............................................. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016r. 

dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) 

oraz art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1463 ze 

zm.) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr XIII/79/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych wprowadza się następujące zmiany: 

  

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

 „1) za zajęcie miejsca medalowego lub finałowego do VIII miejsca włącznie w zawodach 

 rangi mistrzowskiej ogólnopolskich lub międzynarodowych, tj.: 

 a) za zajęcie I miejsca – 500 zł miesięcznie, 

 b) za zajęcie II miejsca – 400 zł miesięcznie, 

 c) za zajęcie III miejsca – 300 zł miesięcznie, 

 d) za zajęcie IV miejsca – 200 zł miesięcznie, 

 e) za zajęcie V miejsca – 175 zł miesięcznie, 

 f) za zajęcie VI miejsca – 150 zł miesięcznie, 

 g) za zajęcie VII miejsca – 125 zł miesięcznie, 

 h) za zajęcie VIII miejsca – 100 zł miesięcznie; 

 

 2) za członkostwo w kadrze narodowej – 500 zł miesięcznie;”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego 

mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały 

szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego 

oraz osiągnięty wynik sportowy. Wprowadzenie do istniejącego systemu stypendialnego wyższych 

stypendiów przyznawanych sportowcom, przyczyni się do zatrzymania uzdolnionych zawodników 

w Pasłęku, którzy będą promować nasze miasto. Wyższe wsparcie finansowe otrzymają najbardziej 

uzdolnieni zawodnicy o najwyższych wynikach reprezentujący miasto i gminę Pasłęk. Wpłynie to 

korzystnie na ich dalszy rozwój sportowy. 

 

 


