
Uchwała Nr 959/XXXVII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 
2012 r. w sprawie stypendiów 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 zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ze zmianami) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
W uchwale nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie 

stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany: 
1) skreśla się § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a.; 
2) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Stypendium jest przyznawane na 

pisemny wniosek zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego) zwanego dalej 
„wnioskodawcą" maksymalnie na okres roku kalendarzowego.”; 

3) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „2. Wnioski o stypendium składa się do 
Wydziału właściwego ds. sportu Urzędu Miasta Lublin jeden raz w roku w terminach 
określanych każdorazowo w zarządzeniach Prezydenta Miasta Lublin.”; 

4) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, dołącza się: 1) kopię potwierdzenia osiągniętego wyniku, poświadczoną 
„za zgodność z oryginałem" przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy 
lub klub sportowy, którego wnioskodawca jest członkiem (w przypadku zrzeszenia 
wnioskodawcy w klubie sportowym), 2) zobowiązanie wnioskodawcy do godnego 
reprezentowania Miasta Lublin, a w przypadku zawodników zrzeszonych w klubach 
sportowych również klubu działającego na terenie Miasta Lublin oraz informowania 
Prezydenta Miasta Lublin o okolicznościach skutkujących pozbawieniem 
stypendium, 3) dane do zeznania podatkowego, 4) oświadczenie do ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego osoby pobierającej stypendium sportowe wraz 
z wymaganymi załącznikami.”; 

5) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przyznawanie stypendium następuje w oparciu 
o kryteria określone w niniejszej uchwale, wysokość środków zabezpieczonych 
w budżecie Miasta Lublin na stypendia sportowe na dany rok budżetowy oraz wyniki 
sportowe uzyskane przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku.”; 

6) skreśla się § 8. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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