
UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwale w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendi6w sportowych dla zawodnikbw 
osiqgajqcych wysokie wyniki sportowe we wsp6Zzawodnictwie miqdzynarodowym lub krajowym. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 3 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 201 0 r. 
o sporcie (Dz. U. z 20 16 r. poz. 176), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. W Regulaminie stypendiow sportowych dla zawodnikbw osiqgajqcych wysokie wyniki 
sportowe we wspblzawodnictwie miqdzynarodowym lub krajowym, stanowiqcym zdqcznik do uchwaly 
Nr XI11242115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
stypendiow sportowych dla zawodnikhw osiqgajqcych wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie 
miqdzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2605), wprowadza siq nastqpujqce 
zmiany: 
1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. 1. Stypendium mo2e otrzymaC zawodnik spelniajqcy jednoczegnie nastqpujqce warunki: 
1) jest czlonkiem klubu sportowego lub jest zwipany umowq z klubem sportowym z siedzibq 

w todzi; 

2) wyniki bqdqce podstawq do przyznania stypendium osiqgnd w banvach klubu sportowego lub 
organizacji sportowej z siedzibq w Lodzi; 

3)uprawia sport objqty programem najbliiszych igrzysk olimpijskich lub objqty 
wspolzawodnictwem sportowym, organizowanym przez polski zwiqzek sportowy lub 
miqdzynarodowq organizacjq sportowq w danym sporcie; 

4) zostal objqty szkoleniem centralnym (punkt ten nie dotyczy zawodnikciw niepehosprawnych); 

5) zajql miejsce od I do I11 w mistrzostwach Europy lub Swiata w kategorii juniorbw lub junior6w 
mlodszychlkadet6w lub zajql miejsce od I do I11 w nastqpujqcych zawodach: mistrzostwa Polski 
juniorow, mistrzostwa Polski juniorow m'rodszychkadetdw; 

6) nadal czynnie uczestniczy we wsprilzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski 
zwiqzek sportowy lub miqdzynarodowq organizacjq sportowq w danym sporcie. 

2. Stypendium moie otrzymak rtjwniez zawodnik z kategorii junior6w lub juniorow 
mlodszychlkadet6w, kt61-y zajql miejsca od I do III w mistrzostwach Europy, Swiata lub Polski 
w kategorii mlodzieiowc6w lub seniorciw."; 

2) 5 6 i 7 otrzymujq brzmienie: 

,,§ 6. W przypadku duiej liczby zawodnik6w, kt6rzy spelnili w a d i  wymienione w 5 4 
pierwszefistwo do otrzymania stypendium maja, zawodnicy, kt6rzy zdobyli wysokie wyniki 
sportowe we wsp6lzawodnictwie miqdzynarodowym. W przypadku wynikbw sportowych 
osiqgniqtych we wsp6lzawodnictwie krajowym pierwszefistwo w otrzymaniu stypendium majq 
zawodnicy, kt6rzy zdobyli miejsca od I do I11 w sportach objqtych programem najbliiszych igrzysk 
olimpij skich. 



Ej 7. Stypendia przynawane sq w okresach: 
1) od 1 stycznia do 30 czerwca w danyrn roku kalendarzowym, w oparciu o wyniki sportowe, 

uzyskane przez zawodnika w okresie od 1 czerwca roku poprzedniego do dnia zloienia wniosku 
o stypendium; 

2) od 1 lipca do 3 1 grudnia w danym roku kalendarzowyrn, w oparciu o wyniki sportowe, uzyskane 
przez zawodnika w okresie od 1 listopada roku poprzedniego do dnia zloienia 
wniosku o stypendium.". 

5 2. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

X N S P E R T  



Uzasadnienie 

Niniejsza uchwala przewiduje, i2 stypendiami honorowani bqdq wylqcznie zawodnicy w kategorii 
junior6w i junior6w mlodszych osiqgajqcy wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie 
miedzynarodowym lub krajowym. Zawodnicy w kategorii wiekowej mlodziezowiec bqdq mogli ubiegaC siq 
o przyznanie nagrody a nie jak do tej pory stypendium sportowego. Ponadto zmianie ulegly okresy 
uzyskiwania wynik6w sportowych za kt6re przymwane bqdq stypendia sportowe. Dodatkowo w 5 4 
dodano pkt 2 dotyczqcy wyjqtkowych sytuacji kiedy zawodnik w kategorii junior lub junior mlodszy 
osiqga wyniki sportowe w zawodach w wyzszych kategoriach wiekowych. $ 6 uchwaly zmieniajqcej 
przewiduje, i2 w sytuacji duiej liczby zawodnik6w spehiajqcych warunki otrzymania stypendium 
sportowego w przypadku wynik6w sportowych we wsp6lzawodnictwie krajowym pierwszenshvo majq 
zawodnicy osiqgajqcy wyniki sportowe w sportach objqtych programem najbliiszych igrzysk olirnpijskich. 
W projektowanej zmianie doprecyzowaniu uleglo r6wniei pojecie "sport olimpijski". 

Majqc powyzsze na uwadze podjqcie niniejszej uchwaly jest celowe iEasadne. 


