
 

 

UCHWAŁA NR LXIII/1162/2013 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 14 listopada 2013 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, jak 

w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Środki finansowe na wypłatę stypendiów zabezpiecza się każdorazowo w budżecie Miasta Rzeszowa.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/443/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 

zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 
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Uzasadnienie  

Przyznanie stypendiów sportowych najlepszym rzeszowskim zawodnikom, jest wyrazem troski Rady 

Miasta Rzeszowa o lepsze warunki szkoleniowe i bytowe. Stypendium sportowe będzie poważną pomocą dla 

zawodnika, pozwoli na częściową rekompensatę włożonego wysiłku oraz czasu, jakiego wymaga nowoczesny 

sport. Wpłynie korzystnie na proces jego szkolenia i umocni pozycję Miasta Rzeszowa w międzynarodowej 

i krajowej rywalizacji.  

Przyznawanie stypendiów sportowych umożliwi oddziaływanie przez samorząd na sferę motywacyjną 

zawodników, zapobiegnie zjawisku marnowania talentów oraz zapewni ciągłość szkolenia.  

Materia spraw z ustawy o sporcie uzasadnia uregulowanie powyższych zagadnień w uchwale jednostki 

samorządu terytorialnego. Niniejsza uchwała aktualizuje ponadto zapisy uchwały nr XXI/443/2011 z dnia 

29 listopada 2011 r. poprzez uszczegółowienie kryteriów związanych z przyznawaniem stypendium. Uchwała 

daje także możliwość ubiegania się o stypendium olimpijskie będące wyrazem dodatkowego uznania dla 

najwybitniejszych zawodników, którym uda się uzyskać kwalifikację olimpijską bądź paraolimpijską  

lub objęcie programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich bądź Paraolimpijskich.  

W związku z powyższych podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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