
UCHWAŁA NR LIV/502/10 
RADY MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35. ust. 6 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), Rada Miasta Zgierza 

u c h w a 1 a, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe Rady Miasta Zgierza, których zadaniem i celem jest promocja 
i pomoc finansowa sportowcom zrzeszonym w zgierskich klubach sportowych, osiągającym wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym bądź krajowym współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach 
wiekowych obowiązujących w sporcie, zwane dalej „stypendiami". 

2. O stypendia mogą ubiegać się również sportowcy - zgierzanie osiągający wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym bądź krajowym współzawodnictwie sportowym, zrzeszeni w klubach sportowych, które 
nie mają siedziby na terenie miasta Zgierza, o ile zgierskie kluby sportowe nie prowadzą danych dyscyplin 
sportowych. 

3. Regulamin przyznawania stypendiów stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustanawia się nagrody sportowe Rady Miasta Zgierza w formie nagród pieniężnych przyznawanych 
sportowcom zrzeszonym w zgierskich klubach sportowych, osiągającym wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym bądź krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorów, zwane dalej 
"nagrodami". 

2. O nagrody mogą ubiegać się również sportowcy - zgierzanie osiągający wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym bądź krajowym współzawodnictwie sportowym, zrzeszeni w klubach sportowych, które 
nie mają siedziby na terenie miasta Zgierza, o ile zgierskie kluby sportowe nie prowadzą danych dyscyplin 
sportowych. 

3. Regulamin przyznawania nagród stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. 1. Ustanawia się wyróżnienia sportowe Rady Miasta Zgierza w formie nagród pieniężnych dla trenerów 
sportowców ze zgierskich klubów sportowych, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
bądź krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorów, zwane dalej dalej „wyróżnieniami". 

2. Regulamin przyznawania wyróżnień stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 4. 1. Stypendia, o których mowa w § 1, ustanawia się w dyscyplinach sportowych objętych programem 
igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 2 i 3, ustanawia się w dyscyplinach sportowych objętych 
programem igrzysk olimpijskich. 

3. W uzasadnionych przypadkach stypendia mogą być przyznane także w dyscyplinach sportowych 
nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, o ile uzyskane 
osiągnięcia zawodnika lub drużyny w sposób szczególny promują Gminę Miasto Zgierz. 
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§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zgierza do określania corocznie w projekcie budżetu miasta 
Zgierza wysokości środków finansowych na stypendia, nagrody i wyróżnienia Rady Miasta Zgierza. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 7. Tracą moc: 

1) uchwała Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz 
nagród sportowych Rady Miasta Zgierza (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 401, poz. 3130), 
zmieniona uchwałami Rady Miasta Zgierza: 

a) Nr XIV/113/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta 
Zgierza (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 360, poz. 3227), 

b) Nr XXI/188/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza 
z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza (Dz. 
Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 230, poz. 2087), 

c) Nr XLVIII/433/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta 
Zgierza (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 163, poz. 1349), 

2) uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień sportowych 
Rady Miasta Zgierza (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 344, poz. 2996). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Andrzej Mięsok 
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